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ARTIKEL 1: DEFINITIES
“SVO Eemsdelta”:

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, eigenaar en gebruiker van
deze algemene inkoopvoorwaarden;
“Diensten”:
De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden (maar niet de
levering van Goederen) ten behoeve van SVO Eemsdelta;
“Goederen”:
Alle roerende zaken en vermogensrechten als bedoeld in artikel 3:1
Burgerlijk Wetboek;
“Leveringen”:
De door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst met SVO
Eemsdelta te leveren Goederen;
“Offerte”:
Een aanbod als bedoeld in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
“Offerteaanvraag”: Een schriftelijke aanvraag van SVO Eemsdelta voor te verrichten
Prestaties;
“Onderaannemer”: Derden die door Opdrachtnemer onder diens volledige
verantwoordelijkheid worden ingeschakeld voor (gedeeltelijke) uitvoering
van de Overeenkomst;
“Opdrachtnemer”: De wederpartij die als zodanig wordt genoemd in de Overeenkomst met
Eemsdelta;
“Overeenkomst”:
Alle afspraken die tussen SVO Eemsdelta en de Opdrachtnemer zijn
overeengekomen, ongeacht de vorm, inclusief alle daarbij horende
bijlagen en verwijzingen naar die bijlagen in de Overeenkomst of in deze
Algemene Voorwaarden;
“Partijen”:
SVO Eemsdelta en de Opdrachtnemer gezamenlijk;
“Personeel”:
Personeelsleden die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld voor de
uitvoering van de Overeenkomst of hulppersonen die ten behoeve
daarvan onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn;
“Prestatie”:
Door Opdrachtnemer te verrichten Leveringen of Diensten;
“Voorwaarden”:
Deze algemene inkoopvoorwaarden;
“Werkdag”:
Kalenderdagen, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen in de
zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet en plaatselijke feestdagen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1
2.2
2.3

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op een Offerteaanvraag, Offerte of
overeenkomst(en) met betrekking tot Leveringen en Diensten.
Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk met elkaar overeenkomen. Deze bepaling geldt als een bewijsovereenkomst in
de zin van artikel 153 Rv en 7:900 lid 3 BW.
Door het indienen van een Offerte of het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt de
Opdrachtnemer de volledige toepassing van deze Voorwaarden en wijst de Opdrachtnemer
uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn eigen algemene of bijzondere (branche- of markt
specifieke) voorwaarden af en verklaart daarmee uitdrukkelijk dat die eigen algemene of
bijzondere voorwaarden niet van toepassing zullen zijn dan wel worden verklaard op de
Offerte dan wel de Overeenkomst met SVO Eemsdelta.
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ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1

3.2
3.3

Voor iedere Offerteaanvraag van SVO Eemsdelta hanteert Opdrachtnemer voor zijn
Offerte een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in
de Offerteaanvraag door SVO Eemsdelta wordt vermeld c.q. gevraagd. De
gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de Offerte door SVO Eemsdelta
wordt ontvangen.
Een Overeenkomst komt tot stand nadat SVO Eemsdelta een Offerte expliciet schriftelijk
heeft aanvaard middels verzending van een schriftelijke aanvaarding aan de
Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtnemer handelingen verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de
Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek komen de
gevolgen daarvan te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Opdrachtnemer zal de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst in nauwe
samenwerking met SVO Eemsdelta nakomen. Daarnaast heeft Opdrachtnemer een
eigen verantwoordelijkheid tot een deugdelijke nakoming, zoals die mag worden
verwacht van een professioneel Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is verplicht SVO Eemsdelta met gepaste regelmaat op de hoogte te
houden van de uitvoering van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van SVO Eemsdelta
zal Opdrachtnemer inlichtingen verstrekken over die uitvoering. Onverminderd de overige
verplichtingen van de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst en deze
Voorwaarden zal Opdrachtnemer SVO Eemsdelta te allen tijde direct schriftelijk inlichten
indien er feiten en omstandigheden aan het licht zijn gekomen die kunnen leiden tot
tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming of waarmee bij de totstandkoming van
de Overeenkomst geen rekening mee is gehouden.
Uitsluitend na hiertoe schriftelijk goedkeuring te hebben gekregen van SVO Eemsdelta is
Opdrachtnemer gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren
door derden, of kan Opdrachtnemer (een deel van) zijn rechten en/of verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst overdragen aan derden.
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt (ex
artikel 4.3.) dan is Opdrachtnemer te allen tijde zelf geheel verantwoordelijk voor het
behoorlijk informeren van die derden over de afspraken zoals die gelden tussen SVO
Eemsdelta en de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer het
noodzakelijk is dat er een geheimhoudingsovereenkomst wordt gesloten met een derde
die Opdrachtnemer wenst in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan
draagt Opdrachtnemer de juiste gegevens daarvoor aan bij SVO Eemsdelta.
Uitsluitend voor zover Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk gemachtigd is door SVO
Eemsdelta kan Opdrachtnemer namens SVO Eemsdelta optreden als gemachtigde, met
dien verstande dat de omvang van die volmacht te allen tijde beperkt is tot hetgeen
schriftelijk aan Opdrachtnemer is medegedeeld over die machtiging. Gevolgen die zijn
ontstaan wegens het in strijd handelen met de omvang van de volmacht komen te allen
tijde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
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ARTIKEL 5: ALGEMENE VERPLICHTINGEN SVO EEMSDELTA
5.1

5.2

SVO Eemsdelta zal op eerste verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en
gegevens verstrekken voor zover Opdrachtnemer die nodig heeft of waarvan
redelijkerwijs kan worden geacht die nodig te hebben voor een behoorlijke uitvoering van
de Overeenkomst.
SVO Eemsdelta zal zich voor het overige inspannen zoals dat een goed opdrachtgever
betaamt en zal zich, indien nodig, inspannen om medewerking te verlenen die
redelijkerwijs nodig kan worden geacht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6: KWALITEIT, KEURING EN GARANTIE
6.1

6.2

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst,
de algemeen geldende normen en aan voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag
gelden met betrekking tot in ieder geval, maar niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en
milieu. Indien het Opdrachtnemer duidelijk is dat SVO Eemsdelta bijzondere
verwachtingen stelt ten aanzien van een Prestatie dan is Opdrachtnemer gehouden om
ervoor te zorgen dat de geleverde Prestatie tevens voldoet aan die bijzondere
verwachting(en).
SVO Eemsdelta is gerechtigd om Prestaties van de Opdrachtnemer te keuren en de
Opdrachtnemer verleent indien en voor zover nodig zijn medewerking aan die keuring.
Indien SVO Eemsdelta een Prestatie niet goedkeurt wegens het niet voldoen aan het
genoemde in artikel 6.1 dan zal aan Opdrachtnemer een redelijke termijn worden
gegeven om zijn Prestatie, voor zover mogelijk, alsnog te verrichten om alsnog
goedgekeurd te worden.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDINGSPLICHT
7.1

7.2
7.3
7.4

Partijen verplichten zich over en weer om alles wat bij de uitvoering van de
Overeenkomst bekend wordt ten waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel
waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed, op geen enkele
wijze bekend te maken (inclusief social media) of voor eigen (commerciële) doeleinden te
gebruiken, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot
bekendmaking verplicht.
Voor zover nodig sluiten Partijen met betrekking tot de geheimhoudingsplicht een
separate geheimhoudingsovereenkomst die integraal onderdeel zal uitmaken van de
Overeenkomst.
Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden/
hulppersonen verplichten dezelfde geheimhoudingsplicht na te leven als die Partijen zijn
overeengekomen, al dan niet middels een geheimhoudingsovereenkomst.
Opdrachtnemer (met inbegrip van derden en hulppersonen) is niet gerechtigd om op
enige wijze het logo en/of de (handels)naam van SVO Eemsdelta in advertenties of
andere (commerciële) uitingen te gebruiken, behoudens voor zover hiervoor expliciet en
schriftelijk toestemming is gegeven voor SVO Eemsdelta.
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ARTIKEL 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1

8.2
8.3

8.4

Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle resultaten
(met inbegrip van resultaten waarbij derden zijn ingezet voor de uitvoering van de
Overeenkomst) voortvloeiende uit de Overeenkomst liggen bij SVO Eemsdelta, tenzij
expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer verplicht zich om de
(aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten – voor zover nodig – kosteloos over te
dragen aan SVO Eemsdelta en zal op eerste verzoek van SVO Eemsdelta meewerken
aan (het mogelijk maken van) de overdracht van die intellectuele eigendomsrechten,
zonder daarvoor nadere kosten in rekening te brengen aan SVO Eemsdelta.
Opdrachtnemer verkrijgt, tenzij expliciet en anders schriftelijk overeengekomen, geen
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen (inclusief toebehoren) alsmede de
geleverde Diensten en alles wat daarmee gepaard gaat of daaruit voortvloeit vrij zijn van
alle bijzondere lasten en beperkingen die het vrije gebruik van SVO Eemsdelta in de weg
zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of
auteursrechten en vrijwaart SVO Eemsdelta tegen alle aanspraken van derden die
daarmee verband kunnen houden.
Ingeval van aanspraken van derden zal Opdrachtnemer zich ten volste inspannen om in
overleg met SVO Eemsdelta te bewerkstelligen dat SVO Eemsdelta het ongestoorde
gebruik van het geleverde kan voortzetten. Opdrachtnemer zal alle schade van SVO
Eemsdelta vergoeden inclusief proceskosten en redelijke advocaatkosten ingeval er een
gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt of moet worden gemaakt.

ARTIKEL 9: UITRUSTING EN (GEBRUIK VAN) MATERIALEN
9.1
9.2

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico
gebruikmaken van zijn eigen materialen en uitrusting, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Opdrachtnemer is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van
de te gebruiken Goederen, materialen en uitrusting en zal deze voor eigen rekening en
risico verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10: TEKORTKOMING
10.1

Wanneer een Partij of Partijen toerekenbaar tekortschiet(en) in de nakoming van de
Overeenkomst of een uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichting, met inbegrip van
een verplichting die geldt op grond van deze Voorwaarden, zal de andere Partij de
tekortschietende Partij schriftelijk per aangetekende post in gebreke stellen, behoudens
voor zover het wettelijk is toegestaan om de ingebrekestelling achterwege te laten en
waarbij verzuim van rechtswege intreedt.
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10.2

De Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om te allen tijde SVO Eemsdelta tijdig en
onverwijld en met opgave van redenen in kennis te stellen van een dreigende vertraging
in de nakoming van een of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en
geeft daarbij tevens aan welke maatregelen de Opdrachtnemer zal treffen om die
vertraging zoveel mogelijk te beperken.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
11.1

11.2

11.3

Indien de Opdrachtnemer zich op overmacht wenst te beroepen, zal de Opdrachtnemer
dit dienen aan te tonen door SVO Eemsdelta zo spoedig mogelijk, onder overlegging van
de bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt, schriftelijk van het beroep op overmacht op
de hoogte te stellen.
Ingeval van overmacht van de Opdrachtnemer treden Partijen onverwijld met elkaar in
overleg om de gevolgen van die overmacht te bespreken. Indien Partijen, als gevolg van
die overmacht, overeenkomen de uitvoering van (een of meer verplichtingen uit) de
Overeenkomst voor een nader overeen te komen termijn op te schorten, blijven de
gevolgen van die opschorting voor rekening en risico van Partijen.
Indien de overmacht waarop de Opdrachtnemer zich heeft beroepen ex artikel 11.1 tot
gevolg heeft dat de Opdrachtnemer blijvend niet kan nakomen of (blijvend) tekortschiet in
de nakoming na afloop van de in artikel 11.2 genoemde termijn dan heeft SVO
Eemsdelta het recht de Overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat daarbij een recht tot schadevergoeding aan de zijde van de
Opdrachtnemer ontstaat. Ontbinding geschiedt bij aangetekende brief aan de
Opdrachtnemer.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1

12.2

12.3

Opdrachtnemer vrijwaart SVO Eemsdelta tegen eventuele aanspraken van derden voor
schade die deze derden geleden hebben als gevolg van uitvoering door de
Opdrachtnemer van de Overeenkomst, alsmede het gebruik of de toepassing van de
door Opdrachtnemer geleverde Goederen of Diensten.
De in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is
per gebeurtenis beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan maximaal tweemaal de
opdrachtwaarde, met een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis. Samenhangende
gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor genoemd komt te vervallen indien:
a. derden aanspraken maken op schadevergoeding als gevolg van schade die is
ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer en het
gevolg is van die uitvoering;
b. indien er sprake is van opzet of grove schuld door de Opdrachtnemer of Personeel
van de Opdrachtnemer;
c. bij schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van deze
Voorwaarden.
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12.4

De Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om bij het aangaan van de Overeenkomst
adequaat verzekerd te zijn en te blijven gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien de Opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de Overeenkomst zijn
verzekering of de polisvoorwaarden ten nadele van SVO Eemsdelta wil wijzigen kan dit
slechts indien hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming is verleend door SVO
Eemsdelta.

ARTIKEL 13: OPZEGGING EN ONTBINDING
13.1

13.2

13.3
13.4

SVO Eemsdelta is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn is
overeengekomen kan Eemsdelta de Overeenkomst opzegging met inachtneming van
een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de aard en de duur van de Overeenkomst.
Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien:
a. de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft
genomen;
b. de zeggenschap van de andere Partij in overwegende mate komt te rusten bij een
ander dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst;
c. ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd, dan wel uitgesproken
of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
d. de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf
overdraagt en daarmee in overwegede mate zeggenschap verliest;
e. de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert die langer duurt dan tien (10)
Werkdagen.
Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt door middel van een
aangetekend schrijven aan de andere Partij.
Indien SVO Eemsdelta de Overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 1 van dit artikel dan
is Eemsdelta geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer voor Prestaties die niet
door de Opdrachtnemer zijn verricht, ook al zijn deze opgenomen in de Overeenkomst.

ARTIKEL 14: PRIJZEN
14.1
14.2

14.3

Opdrachtnemer zal, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen, de
Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in euro’s.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
tussentijdse prijswijzigingen door te voeren, anders dan de wettelijk toegestane jaarlijkse
indexering. Prijswijzigingen zullen slechts worden doorgevoerd na voorafgaande en
tijdige schriftelijke kennisgeving aan SVO Eemsdelta.
Indien prijswijzigingen ertoe leiden dat de waarde van de Overeenkomst substantieel zal
wijzigen, treden Partijen in overleg om de gevolgen van deze prijswijzigingen te
bespreken, met dien verstande dat SVO Eemsdelta niet gebonden is aan tussentijdse
prijswijzigingen indien de Opdrachtnemer SVO Eemsdelta daarvan niet tijdig op de
hoogte heeft gesteld.
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ARTIKEL 15: MEER- EN MINDERWERK
15.1

15.2
15.3

Indien de Opdrachtnemer voorziet dat meerwerk zal moeten worden uitgevoerd in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan zal de Opdrachtnemer dit meerwerk
slechts in behandeling nemen nadat de inhoud en meerprijs (indien van toepassing)
expliciet en schriftelijk met SVO Eemsdelta is overeengekomen.
Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals
die zijn opgenomen in de Overeenkomst, tenzij Partijen expliciet en schriftelijk anders
overeenkomen.
Indien prijzen en tarieven van meer- en minderwerk niet in de Offerte of de
Overeenkomst zijn opgenomen dan is Opdrachtnemer verplicht om voor meer- en
minderwerk uitsluitend marktconforme prijzen en tarieven te hanteren.

ARTIKEL 16: FACTURERING EN BETALING
16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

Facturen dienen te allen tijde digital in Pdf-formaat te worden verstuurd naar
crediteurenadministratie@eemsdeltacollege.nl, tenzij Partijen expliciet en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
Opdrachtnemer dient bij het opstellen en verzenden van een factuur voor de verrichte
Prestaties te voldoen aan de eisen die aan die factuur worden gesteld door de
Belastingdienst. Daarnaast dient op de factuur vermeld te staan:
 Naam van opdrachtgever en contactpersoon bij SVO Eemsdelta;
 Kostenplaats;
 Referentie naar de Offerte of de Overeenkomst (nummer of kenmerk);
 Correcte, deugdelijke en adequate omschrijving van de geleverde Goederen of
Diensten, de aantallen, uren, tarieven of een mandagenregister (urenstaat);
 Het IBAN-rekeningnummer en/of IBAN (G) rekeningnummer van de onderneming
van de Opdrachtnemer;
 Het Btw-identificatienummer van het bedrijf van de Opdrachtnemer;
 Overige gegevens indien expliciet en schriftelijk overeengekomen bij het aangaan
van de Overeenkomst.
Indien de factuur niet voldoet aan de in dit artikel genoemde eisen zal SVO Eemsdelta de
factuur niet in behandeling nemen en zal SVO Eemsdelta de Opdrachtnemer verzoeken
om een nieuwe factuur te zenden. Daarbij zal SVO Eemsdelta aangeven welke
gegevens ontbreken.
De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst en
controle door SVO Eemsdelta van de factuur, tenzij Partijen expliciet en schriftelijk een
andere betalingstermijn zijn overeengekomen in de Overeenkomst. SVO Eemsdelta
verplicht zich ertoe om binnen de door Opdrachtnemer gehanteerde betalingstermijn de
factuur betaalbaar te stellen.
Indien de geleverde Goederen of de verrichte Diensten niet beantwoorden aan de
Overeenkomst is SVO Eemsdelta bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming
geheel of gedeeltelijk op te schorten.
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VOORWAARDEN DIE SPECIFIEK BETREKKING HEBBEN OP DE
LEVERING VAN GOEDEREN
ARTIKEL 17: LEVERING VAN GOEDEREN
17.1
17.2
17.3

17.4

17.5

De aflevering van de Goederen geschiedt uitsluitend op Werkdagen tijdens de
openingsuren van SVO Eemsdelta op het door SVO Eemsdelta aangegeven adres, tenzij
expliciet en schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen.
Indien SVO Eemsdelta de geleverde Goederen deugdelijk gemotiveerd afkeurt omdat
deze niet beantwoorden aan de Overeenkomst, zal de Opdrachtnemer op eigen kosten
de Goederen ophalen.
De geleverde Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment dat SVO
Eemsdelta deze volledig (operationeel) in gebruik heeft genomen, tenzij Partijen expliciet
en schriftelijk anders zijn overeengekomen of de Opdrachtnemer SVO Eemsdelta
verzoekt schriftelijk aan te geven of de geleverde Goederen al dan niet zijn goedgekeurd.
Op alle door Opdrachtnemer geleverde Goederen geeft Opdrachtnemer ten minste een
garantie voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment dat de Goederen
door SVO Eemsdelta zijn goedgekeurd, tenzij expliciet en schriftelijk een andere garantie
is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de (wettelijke) aansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer.
Indien SVO Eemsdelta constateert aan de geleverde Goederen (inclusief hulpstukken en
accessoires) na aflevering dan zal Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn alle
voorkomende gebreken voor rekening en risico van Opdrachtnemer wegnemen door
herstel of vervanging.

ARTIKEL 18: VERPAKKING EN TRANSPORT
18.1

18.2

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de te leveren
Goederen en vervoer daarvan, zodanig dat deze in een goede en onbeschadigde staat
de plaats van aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden.
Opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse,
Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakking en transport.
Indien ten aanzien van de verpakking en het transport van de Goederen specifieke eisen
worden of zijn gesteld, dan wel specifieke voorwaarden gelden die in verband staan met
het bedrijf van SVO Eemsdelta of de bedrijfsactiviteiten, dan zal Opdrachtnemer
eveneens aan die specifieke eisen en voorwaarden voldoen.
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ARTIKEL 19: OVERDRACHT EIGENDOM EN RISICO
19.1

19.2

De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment dat die Goederen
zijn afgeleverd bij SVO Eemsdelta en eventueel (indien van toepassing) na daarmee
gepaard gaande installatiewerkzaamheden. Het risico van de geleverde Goederen gaat
over op SVO Eemsdelta nadat SVO Eemsdelta de geleverde Goederen heeft
geaccepteerd.
De acceptatie van de Goederen geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring
van SVO Eemsdelta aan de Opdrachtnemer, zo spoedig mogelijk na aflevering en
eventuele installatie van de Goederen. Indien SVO Eemsdelta de geleverde Goederen
niet accepteert dan zal daarbij gemotiveerd worden aangegeven waarom de acceptatie
onthouden wordt.

VOORWAARDEN DIE SPECIFIEK BETREKKING HEBBEN OP DE
LEVERING VAN DIENSTEN
ARTIKEL 20: LEVERING VAN DIENSTEN
20.1
20.2
20.3

20.4

Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de in de Overeenkomst
overeengekomen termijn en op de in de Overeenkomst overeengekomen plaats.
Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen
Prestaties, Prestatie van Personeel van Opdrachtnemer alsook Prestaties van de door
de Opdrachtnemer ingeschakelde derden en hulppersonen.
Het enkele uitvoeren van de Diensten door de Opdrachtnemer heeft nimmer tot gevolg
dat SVO Eemsdelta die diensten zonder meer goedkeurt dan wel heeft goedgekeurd
indien de
uitvoering (tijdelijk) is voltooid. SVO Eemsdelta behoudt zich het recht voor om verrichte
Diensten te keuren en controleren en gemotiveerd af te keuren.
De goedkeuring van de Diensten geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring
van SVO Eemsdelta aan de Opdrachtnemer. Indien SVO Eemsdelta de verrichte
Diensten afkeurt wordt gemotiveerd aangegeven waarom de goedkeuring onthouden
wordt.

ARTIKEL 21: PERSONEEL VAN OPDRACHTNEMER
21.1

Voor zover Diensten worden verricht op locatie van SVO Eemsdelta, zijn de
Opdrachtnemer, Personeel van de Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer
ingeschakelde derden en hulppersonen verplicht om de vastgestelde (huis)regels voor
die locatie van SVO Eemsdelta na te leven.
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21.2

21.3

21.4
21.5

Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van
Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van een goede, deugdelijke en adequate
uitvoering van de Overeenkomst en/of dat Personeel wegens omstandigheden zijn
werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, niet kan voortzetten dan heeft SVO Eemsdelta het
recht om de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.
Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst Personeel van
Opdrachtnemer wil (laten) vervangen dan kan dit slechts met voorafgaande schriftelijke
toestemming van SVO Eemsdelta, tenzij directe vervanging van Personeel van
Opdrachtnemer noodzakelijk is, in welk geval mondelinge toestemming van SVO
Eemsdelta voldoende is. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging van
Personeel van Opdrachtnemer komen voor diens rekening.
Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in
Nederland, of welk land is aangewezen als plaats van uitvoering Diensten in de
Overeenkomst, arbeid dan wel Diensten te verrichten.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de
socialezekerheidswetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart SVO Eemsdelta tegen alle
aanspraken ter zake die wetgeving. Opdrachtnemer zal voorts, indien wettelijk dan wel
door SVO Eemsdelta vereist, een kwaliteitsrekening (G-rekening) aanhouden. Kosten
van naheffingen die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst zullen volledig
worden verhaald op de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
22.1
22.2
22.3

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst, alsmede op de totstandkoming daarvan en
de eventuele interpretatie van bepalingen die door Partijen verschillend worden uitgelegd
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit de Overeenkomst, de totstandkoming
daarvan of de interpretatie en die niet binnen een redelijke termijn in onderling overleg
tussen Partijen kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van het arrondissement waar Eemsdelta is gevestigd.
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