ALGEMENE INKOOPVOORW AARDEN VOOR HET VERL ENEN VAN DIENSTEN EN WERKEN

Artikel 1

Definities

In deze inkoopvoorwaarden worden verstaan onder:
Opdrachtgever De Almeerse Scholen Groep (hierna ASG) en haar stichtingen, gebruiker van
de inkoopvoorwaarden.
Leverancier

De wederpartij van Opdrachtgever.

Opdracht

Een overeenkomst of andere verbintenis tussen Opdrachtgever en
Leverancier welke betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling
van een werk en/of de verrichting van een dienst.

Advies

Het in opdracht van Opdrachtgever uitvoeren van een studie, onderzoek of
anderszins resulterend in een rapport.

Levering

Het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht
brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze
zaken.

Diensten

Het uitvoeren van werkzaamheden door Leverancier ten behoeve van
Opdrachtgever al dan niet op locatie van de Opdrachtgever onder regie van
Leverancier dan wel Opdrachtgever (beschikbaar stellen personeel).
Hieronder vallen o.a. advieswerkzaamheden, detachering personeel,
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden van eigendommen
Opdrachtgever.

Werken

Uitvoeren van bouw-, civiel- en groenbouwtechnische werkzaamheden
door Leverancier in opdracht van Opdrachtgever op basis van aanneemsom
dan wel op basis van uren x tarief plus materiaalkosten.

Zaken

Te leveren stoffelijke objecten.

Partijen

Opdrachtgever en Leverancier.

Intellectuele
eigendomsrechten

Auteurs-, octrooirechten, tekeningen- en modelrechten,
handelsnaamrechten, merkenrechten en alle eventuele andere
intellectuele eigendoms- of vermogensrechten
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Artikel 2

Toepasselijkheid

a. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van elke
aanvraag tot aanbieding gedaan door Opdrachtgever en opdrachten m.b.t. werken
en diensten verstrekt door Opdrachtgever.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden
overeengekomen en dienen door Leverancier en Opdrachtgever te zijn getekend.
c. Leverancier kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele
relatie met Opdrachtgever zijn gemaakt.
d. In geval leverancier op enig moment met de opdrachtgever een overeenkomst of
andere verbintenis is aangegaan waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing
zijn, wordt de leverancier geacht de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden
op toekomstige overeenkomsten of andere verbintenissen met de opdrachtgever
stilzwijgend te hebben aanvaard.
e. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
opdrachten m.b.t. levering door Leverancier aan Opdrachtgever, waarbij de
algemene voorwaarden van Leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Artikel 3

Totstandkoming opdracht

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, volgt op een schriftelijke of mondelinge
aanvraag van Opdrachtgever een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de
Leverancier. Deze aanbieding van de Leverancier aan Opdrachtgever zal kosteloos
zijn voor Opdrachtgever.
b. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever
ondertekende schriftelijke opdracht/inkooporder door Leverancier is ontvangen. De
Leverancier is verplicht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, deze
inkooporder binnen 7 dagen schriftelijk te bevestigen.
c. De inkooporder kan zowel per post, fax dan wel elektronisch worden verstuurd. In
geval van elektronisch verstuurde opdracht moet deze verstuurd zijn door de
inkoopcoördinator van Opdrachtgever.
d. De punten a en c gelden niet in het geval er een overeenkomst wordt gesloten
aansluitend op een door Opdrachtgever georganiseerde openbare aanbesteding. In
dat geval geldt de in het kader van de aanbesteding ontvangen inschrijving van de
desbetreffende inschrijver als een onherroepelijk aanbod. Punt b is van
overeenkomstige toepassing.
e. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen,
modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze
deel uit van de overeenkomst. In het geval er een overeenkomst wordt gesloten
aansluitend op een door Opdrachtgever georganiseerde openbare aanbesteding,
maken de aanbestedingsstukken deel uit van de overeenkomst.
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Artikel 4

Prijzen

a. De prijzen in een door de Leverancier uitgebrachte offerte zijn vast, onherroepelijk en
geldig voor een periode van drie (3) maanden na dagtekening offerte.
b. In offerte genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief belastingen, heffingen, zowel
inclusief als exclusief BTW met separate vermelding BTW toeslag.
c. Mocht voor het uitvoeren van de dienst of het werk levering van goederen nodig zijn,
dan is de prijs voor deze levering altijd DDP (incoterms 2000) ter plaatse van
uitvoering dienst of werk en retour name van verpakkingen.

Artikel 5

Levering

a. De levertijd vangt aan op de dag waarop door de Opdrachtgever schriftelijk, per
telefax of elektronisch de opdracht wordt gegeven, of, in geval van mondelinge of
telefonische opdrachten, de dag waarop de opdrachten schriftelijk, per telefax of
elektronisch worden bevestigd.
b. De in de Overeenkomst vermelde start-, opleverdatum of termijn is bindend en geldt
als een fatale termijn. Indien de Leverancier een overschrijding van de levertijd
verwacht, zal hij dit zonder uitstel schriftelijk onder opgaaf van reden aan de
Opdrachtgever meedelen.
c. In geval de overeenkomst betreft de uitvoering van een werk, is de levering pas
voltooid wanneer er sprake is geweest van oplevering.
d. Overschrijding van de levertijd/datum als gevolg van overmacht en/of als gevolg van
het niet tijdig ter beschikking stellen aan de Leverancier van goederen, diensten,
tekeningen, berekeningen en andere door de Leverancier noodzakelijk geachte
gegevens/zaken, geven geen recht tot annulering van de opdracht dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst, noch tot weigering van de goederen of uitvoering
van werken of het eisen van enige schadevergoeding, mits de Opdrachtgever
schriftelijk verklaard heeft akkoord te gaan.
e. Indien voor het uitvoeren van de dienst of het werk levering van goederen is vereist,
zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levering altijd bestaan uit nieuwe
nog niet eerder gebruikte goederen inclusief de bij de goederen behorende
bescheiden zoals certificaten, attesten, paklijsten, instructieboeken, reservedelen
lijsten, onderhoudsvoorschriften e.d. Op de levering van deze goederen zijn de
algemene inkoopvoorwaarden Leveringen van toepassing.
f. Ingeval de Opdrachtgever wegens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling
van de Opdrachtgever, niet in staat is een werk op het overeengekomen tijdstip in
ontvangst te nemen, zal de Leverancier op Opdrachtgevers verzoek de levering
uitstellen gedurende een door de Opdrachtgever te bepalen redelijke periode.
g. Transport van gevaarlijke stoffen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de
Leverancier.
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Artikel 6

Betaling

a. De betaling geschiedt binnen dertig (30) dagen na uitvoering en acceptatie van de
dienst dan wel, in geval het een werk betreft, dertig (30) dagen na oplevering van het
werk en ontvangst factuur.
b. De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres, conform
overeengekomen aanneemsom (eventueel in termijnen) dan wel op basis vooraf
overeengekomen tarief en eenheidsprijzen, gespecificeerd naar aantal en soort,
onder vermelding van het opdrachtnummer en volgens aanwijzing van de
Opdrachtgever.
c. Betaling door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van het recht
van Opdrachtgever in om op latere datum Leverancier verantwoordelijk te houden
voor een levering die niet voldoet aan de eisen in de overeenkomst en in deze
inkoopvoorwaarden.

Artikel 7

Uitvoering van diensten

a. De Leverancier zal een kwaliteitssysteem toepassen waardoor de kwaliteit van de uit
te voeren diensten en werkzaamheden wordt geborgd. Eventueel gecertificeerd
volgens ISO 9000. Leverancier zal Opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers toegang
verschaffen teneinde kwaliteitsonderzoek uit te voeren en stelt daarbij alle gegevens
en hulpmiddelen, die daarvoor nodig zijn kosteloos ter beschikking.
b. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel.
c. Bij vernieuwing en/of aanpassing van bestaande elementen zo ook software
programma’s dienen deze geïntegreerd in bestaande of samen te werken met
bestaande delen of programma’s.
d. Het is de Leverancier niet toegestaan voor de uitvoering van werkzaamheden gebruik
te maken van personeel van onderaannemers of personeel dat door derden ter
beschikking is gesteld. Indien Leverancier gebruik wenst te maken van personeel van
onderaannemers dan wel personeel beschikbaar gesteld door derden, dient dit
vooraf schriftelijk aan Opdrachtgever te worden gemeld en is dit pas toegestaan na
schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.
e. De Leverancier draagt er zorg voor dat een ieder die belast is met de uitvoering van
de werkzaamheden in het bezit is van – en bij zich draagt – een geldig
legitimatiebewijs.
f. De Leverancier dient zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden te houden aan alle
van toepassing zijnde wettelijke- en huisregels van de overheid respectievelijk de
Opdrachtgever.
g. Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is dat meubilair of
apparatuur verplaatst moet worden, dient de Leverancier dit te verzorgen, alsook het
terugplaatsen op de oorspronkelijke plaats.
h. De Leverancier dient voorzieningen te treffen om vervuiling dan wel beschadiging van
eigendommen van de Opdrachtgever te voorkomen.
i. Het plaatsen/aanbrengen van hulpmaterialen dient vooraf door Opdrachtgever te
worden goedgekeurd.
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j. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient Leverancier voorzieningen te
treffen dat veiligheid voor gebruikers en passanten is gewaarborgd.
k. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zal Leverancier overlast in welke vorm dan
ook tot een minimum beperken.
l. Na uitvoering van de dienst stelt Leverancier een opleveringsprotocol op dat door
Opdrachtgever kan worden getekend als bewijs voor acceptatie van de geleverde
dienst. Tijdens de oplevering dienen alle documenten zoals o.a. tekeningen,
modellen, litho’s, computerprogrammatuur die voor of als gevolg van de opdracht
door Leverancier zijn gebruikt dan wel gemaakt in een door Opdrachtgever
opgegeven format, te worden overhandigd aan Opdrachtgever.

Artikel 8

Uitvoering werken

Voor uitvoering van werken gelden de bepalingen van de UAV 1989 of UAV-GC 2005, doch
daar waar deze strijdig zijn met deze algemene inkoopvoorwaarden prevaleren deze
algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 9

Garantie op werken

a. De Leverancier garandeert dat het geleverde werk en toebehoren vrij zijn van
zichtbare en verborgen gebreken, goed zullen functioneren voor het doel waarvoor
zij gekocht zijn en geheel in overeenstemming zijn met de in de order gegeven
omschrijving.
b. De Leverancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging en tot tevredenheid van de Opdrachtgever herstellen. Niet onder de
garantie vallen gebreken van normale slijtage en onjuist gebruik.
c. Tenzij expliciet anders overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd geldt voor het
werk en de bijbehorende goederen een garantietermijn van 24 maanden.
d. De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. Deze kan
plaatsvinden zowel voorafgaand aan de levering als tijdens of na de levering. Van
toepassing zijn de in de branche gebruikelijke keuringseisen.
e. Indien de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal de Opdrachtgever
dit schriftelijk aan de Leverancier melden en zijn de kosten van de keuring voor de
Leverancier.
f. Bij afkeuringen na de levering wordt de levering geacht niet te hebben
plaatsgevonden en blijft het risico en eigendom bij de Leverancier. Eventuele
deelbetalingen zijn vanaf het moment van afkeuring direct opeisbaar door
Opdrachtgever en zullen onverwijld door Leverancier worden voldaan.
g. Alle transportkosten en risico’s van verlies of beschadiging, samenhangend met het
herstel en/of vervanging van gebrekkige of defecte producten, komen voor rekening
van de Leverancier.
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Artikel 10

Milieu

a. Leverancier garandeert voortdurend milieuverbeteringen na te streven en
overeenkomstig alle toepasselijke milieu-, wet- en regelgeving te handelen. Mitsdien
zal Leverancier voortdurend minder milieubelasting door zijn producten en diensten
nastreven.
b. De Leverancier zal trachten afval te voorkomen en het noodzakelijke afval te
scheiden en conform wet- en regelgeving af te voeren.
c. Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen en/of stoffen worden
aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht mag worden dat deze schade kunnen
aanbrengen aan personen, goederen of het milieu, brengt Leverancier dit
onmiddellijk ter kennis van Opdrachtgever en neemt in overleg met Opdrachtgever
terstond veiligheidsmaatregelen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid (verwijtbaar gedrag)

a. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de Opdrachtgever of door
derden wordt geleden als een gevolg van een gebrekkige uitvoering van de
werkzaamheden en/of gebreken in de door hem geleverde goederen, waardoor het
niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten. In het geval het een
overeenkomst voor de uitvoering van een werk betreft, is de Leverancier ook na
oplevering aansprakelijk voor kenbare en niet-kenbare gebreken.
b. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de Opdrachtgever of door
derde wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn
personeel of van diegenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
betrokken.
c. De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden op
vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee
leden en zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever een schikking treffen met de
derden, dan wel zich in recht, in plaats van of gezamenlijk met de Opdrachtgever
verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
d. Voor toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van de
Opdrachtgever mede als derden aangemerkt.
e. Leverancier zal zich adequaat voor aansprakelijkheid jegens derden en jegens
Opdrachtgever tot een bedrag van minimaal (€ 500.000,--) vijfhonderdduizend Euro
per gebeurtenis verzekeren.

Artikel 12

Industrieel- en intellectueel eigendomsrecht

a. De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde adviezen, dienst en/of
goederen en toebehoren vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals
octrooirecht, merkenrechten, auteursrechten, of andere rechten van derden.
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b. De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die
verband kunnen houden met enige schending door de Leverancier in voorgaande
artikelen gesteld en zal de Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het
gevolg is.
c. Ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, ramingen,
schema’s en ontwerpen, behoudt de Opdrachtgever zich het eigendomsauteursrecht
voor. Zij mogen zonder diens uitdrukkelijke toestemming noch geheel noch
gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ter hand gesteld,
noch door de Leverancier worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of
uitvoering van werken (anders dan) waarop zij betrekking hebben.
d. De tijdens de werkzaamheden ontwikkelde programma’s, tekeningen, modellen etc.
en daarmee samenhangende patenten- en of octrooirechten vallen toe aan
Opdrachtgever.

Artikel 13

Geheimhouding

a. Alle informatie door de ene partij aan de andere verschaft in verband met of als
gevolg van de opdracht welke door middel van naam, merk of ander relevant
kenmerk als geheim of vertrouwelijk is aangeduid of anderszins kennelijk geheim of
vertrouwelijk is, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij.
b. De verplichting van de partijen uit hoofde van dit artikel, blijven van toepassing na
afloop van de looptijd van de opdracht.
c. Leverancier zal om voorgaande artikelen gestand te doen ook geheimhouding
regelen met haar personeel en medewerkers.

Artikel 14

Wijziging opdracht

a. De Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat, met inachtneming van redelijkheid en
billijkheid, de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren goederen wordt
gewijzigd. De Opdrachtgever is bevoegd modificaties aan te brengen in de
tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot het
te leveren advies, de te leveren dienst en/of goederen. Alle wijzigingen dienen
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
b. Indien zulks naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen vast prijs en/of levertijd zal hij alvorens aan de wijziging gevolg te
geven de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten hoogste binnen 8
dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien
deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de Opdrachtgever
onredelijk zijn ten opzichte van de aard en omvang van de wijzigingen heeft de
Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden
kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen van de
partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade. De Leverancier mag geen
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wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke order of toestemming van
de Opdrachtgever.

Artikel 15

Ontbinding, beëindiging opdracht

a. Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is deze zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
b. Onder een tekortkoming in de zin van dit artikel wordt in ieder geval, maar niet
uitsluitend, verstaan:
o een levering die niet voldoet aan het overeengekomene zoals bepaald in de
artikelen 5, 7 en 9.
o een levering na de overeengekomen oplevertermijn dan wel, in geval het een
overeenkomst voor diensten betreft, na de overeengekomen datum/data voor
uitvoering van de diensten.
o het aanbieden of verschaffen door Leverancier of één van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers van enig voordeel aan een persoon die deel uitmaakt van het
bedrijf van Opdrachtgever of aan één van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers;
c. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten
voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming van Leverancier, is Opdrachtgever
in geval van verlate levering gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare
boete van 1 % (één procent) van het door Opdrachtgever in verband met het
desbetreffende werk respectievelijk dienst te betalen bedrag per dag met ingang van
de dag van het verzuim, met een maximum van 10 % (tien procent) van het door
Opdrachtgever in verband met de levering te betalen bedrag.
d. De wettelijke rente over bedragen die Opdrachtgever heeft vooruitbetaald voor
leveringen waarvoor Leverancier in verzuim is, zullen worden verrekend met te
betalen facturen over de periode van het verzuim.
e. Indien Leverancier stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te
rekenen en Opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft Opdrachtgever niettemin
het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen
nimmer gehouden zijn eventuele schade van de andere partij te vergoeden.
f. In geval van een overeenkomst betreffende de uitvoering van een werk, geldt dat
indien de Opdrachtgever tijdig aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om
welke reden dan ook niet in staat is het werk in ontvangst te nemen op het
overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de Opdrachtnemer
op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen
om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, een en ander
tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd. De
Opdrachtgever komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.
g. Uitstel van aflevering als bedoeld onder f van dit artikel geeft de Opdrachtnemer
nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs. De Opdrachtnemer
kan bij een uitstel van aflevering alleen aanspraak maken op vergoeding van
gevolgschade indien er aan de zijde van de Opdrachtgever sprake is van opzet, grove
schuld of extreme nalatigheid.
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Artikel 16

Beëindiging van de overeenkomst

a. In geval van faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging,
intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van)
bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst,
liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van
Leverancier, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen door middel van kennisgeving aan Leverancier per e-mail of
brief. Opdrachtgever zal in gevallen als hiervoor bedoeld nimmer schadeplichtig zijn
jegens Leverancier.
b. In geval van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van Leverancier heeft
Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt
door middel van een aangetekende brief, deurwaardersexploot of per e-mail aan
Leverancier.

Artikel 17

Zekerstelling

a. Indien partijen vooruitbetaling overeenkomen en indien Opdrachtgever gronden
heeft aan de financiële kredietwaardigheid van de Leverancier te twijfelen, zal
Leverancier op verzoek Opdrachtgever zekerheden verstrekken, zoals een
onherroepelijke bankgarantie van een betrouwbare en solide bank.
b. Inzake niet specifiek ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde
computerprogrammatuur, zal Leverancier op eigen kosten op verzoek van en ten
behoeve van Opdrachtgever de broncode van de computerprogrammatuur in
bewaring geven (escrow) bij een betrouwbare en solide bewaarnemer
(escrowagent).
c. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het in de artikelen 15.a en 15.b van de
inkoopvoorwaarden bepaalde te verifiëren.

Artikel 18

Overdracht van rechten en verplichtingen

De Leverancier zal alle rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 19

Overmacht

a. Een tekortkoming kan de betreffende partij niet worden toegerekend, indien zij niet
is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
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b. Indien een geval van overmacht zich voordoet, zal de Leverancier de Opdrachtgever
hiervan per omgaande schriftelijk in kennis stellen en Opdrachtgever alle relevante
informatie ter zake verschaffen. Indien een geval van overmacht langer dan één (1)
maand duurt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen zonder gehouden te zijn enige vergoeding aan Leverancier te
betalen.

Artikel 20

Gebruik naam en logo

Leverancier zal niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever
het recht hebben gebruik te maken van merken en logo’s van Opdrachtgever. Indien
Opdrachtgever deze toestemming aan Leverancier verleent, zal Leverancier bij het gebruik
van de betreffende merken/logo’s steeds de ter zake geldende voorwaarden in acht nemen
(huisstijl Opdrachtgever).

Artikel 21

Slotbepalingen

a. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der Partijen als
zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of
de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de Overeenkomst mochten ontstaan
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het
arrondissement Zwolle-Lelystad.
c. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden strijdig
zou zijn met een richtlijn van de Europese Unie, is uitsluitend die bepaling niet van
toepassing en blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.
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