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Hoofdstuk I Algemeen
Artikel 1 Definities
1.1 AVBV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apollo
Vredestein B.V., gevestigd te Enschede en/of haar dochtervennootschap(pen) in de
zin van het Burgerlijk Wetboek.
1.2 Leverancier: een contractspartij van AVBV in alle gevallen waarin AVBV
optreedt als koper, afnemer of verwerver van de Prestatie.
1.3 Prestatie(s): de door de Leverancier aan AVBV te leveren en geleverde zaken,
gebruiksrechten en overige vermogensrechten op die zaken en de door de
Leverancier ten behoeve van AVBV te verlenen diensten en te verrichten

werkzaamheden alsmede het tot stand brengen en opleveren van een stoffelijk werk
ten behoeve van AVBV.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
AVBV en Leverancier. AVBV wijst de toepasselijkheid van eventuele door
Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.2 Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden zijn slechts
geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door AVBV aanvaard en gelden slechts
voor de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.
2.3 De (ver)nietig(baar)heid van enige bepaling van deze inkoopvoorwaarden tast
de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn kosteloos voor AVBV,
onherroepelijk en blijven ten minste zestig dagen ongewijzigd geldig na de datum
van het uitbrengen ervan. Een aanvraag voor het uitbrengen van een aanbieding of
offerte door AVBV, bindt AVBV niet.
3.2 Een overeenkomst tussen AVBV en Leverancier komt pas tot stand:
A) op het moment dat namens AVBV een order bij Leverancier is geplaatst en deze
order door Leverancier binnen drie werkdagen schriftelijk aan AVBV is bevestigd,
dan wel;
B) op het moment dat de bij A genoemde termijn is verstreken en Leverancier
binnen die termijn niet schriftelijk aan AVBV heeft medegedeeld dat zij niet kan of wil
voldoen aan de order, waarna de order wordt geacht te zijn geplaatst onder de
daarin genoemde condities en onder toepasselijkheid van deze algemene
inkoopvoorwaarden.
3.3 AVBV heeft het recht, indien Leverancier aantoonbaar nog niet met de uitvoering
van de overeenkomst is begonnen, de overeenkomst kosteloos te annuleren. AVBV
zal in dat geval de door Leverancier redelijk gemaakte kosten aan Leverancier
vergoeden.
3.4 Indien Leverancier een aanvang maakt met werkzaamheden zonder namens
AVBV een order te hebben ontvangen doet hij dit voor eigen rekening en risico.
3.5 Bij uitvoering van de overeenkomst door AVBV ter beschikking gestelde of
goedgekeurde zaken / onderdelen, tekeningen, modellen, specificaties, instructies,
keuringsvoorschriften en dergelijke, maken integraal onderdeel uit van de
overeenkomst tussen partijen. Het bepaalde in 8.9 is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 4 Prijzen
4.1 De overeengekomen prijzen zijn vast en niet aan herziening onderhevig. De
overeengekomen prijzen luiden in Euro, exclusief BTW en zijn gebaseerd op de
leveringsconditie ‘Delivered Duty Paid’ (DDP) op de overeengekomen plaats van
levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Leverancier is verplicht het
van toepassing zijnde BTW-percentage duidelijk in offerte en op factuur te
vermelden.
4.2 De overeengekomen prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming
van de verplichtingen van Leverancier uit de overeenkomst.
4.3 Leveranciers gevestigd buiten Nederland zijn verplicht om de van toepassing
zijnde goederencode(s) te vermelden op de facturen zodat de juiste importheffing
kan worden vastgesteld en berekend.
Artikel 5 Levering
5.1 Levering van de Prestatie geschiedt DDP zoals bedoeld in de Incoterms op de
overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de
overeengekomen termijn. Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van
toepassing de Incoterms conform de editie die geldig is op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst.
5.2 Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de levering van de Prestatie
niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan direct onder
opgave van redenen schriftelijk bericht aan de afdeling inkoop van AVBV. Partijen
zullen dan in overleg treden of en zo ja op welke wijze de kwestie alsnog naar
genoegen kan worden geregeld. Dit onverminderd de rechten die AVBV in dergelijke
situaties aan deze voorwaarden kan ontlenen.
5.3 Bij overschrijding van overeengekomen termijnen of data verkeert Leverancier
zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.
5.4 Ingeval van niet of niet-tijdige levering is Leverancier aan AVBV zonder dat een
ingebrekestelling is vereist een direct opeisbare boete verschuldigd van 1% van de
totale contractwaarde per aangevangen week van niet of niet-tijdige levering na de
overeengekomen leveringstermijn met een maximum van 5% van de totale
contractwaarde. De boete treedt niet in de plaats van het recht op nakoming,
ontbinding of schadevergoeding aan de zijde van AVBV.
5.5 Indien AVBV Leverancier verzoekt de levering uit te stellen, zal Leverancier de
Prestatie deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor AVBV opslaan, beveiligen
en voldoende verzekeren. Eventuele daaraan verbonden redelijke kosten kunnen na
voorafgaande toestemming van AVBV worden doorberekend aan AVBV.
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5.6 Leverancier is verplicht de Prestatie inclusief alle bijbehorende hulpmiddelen
(zoals onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, product- of
veiligheidsbladen) en documentatie (zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en
garantiecertificaten en instructieboeken met handleidingen) aan AVBV te leveren.
De bijbehorende hulpmiddelen en documentatie worden – naar keuze van AVBV in
de Engelse of Nederlandse taal - zonder extra kosten aan AVBV geleverd. Er
ontstaat pas een betalingsverplichting aan de zijde van AVBV nadat zowel de
Prestatie als ook alle bijbehorende hulpmiddelen en documentatie zijn geleverd.
AVBV is geheel vrij de bijbehorende hulpmiddelen en documentatie te gebruiken
voor het doel waarvoor zij dat noodzakelijk of dienstig acht, waaronder mede
begrepen het recht om te vermenigvuldigen voor eigen gebruik.
5.7 Ingeval van keuring, controle en/of beproeving van de Prestatie, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 14, ontstaat er pas een betalingsverplichting aan de zijde van
AVBV, nadat AVBV de ontvangen Prestatie heeft goedgekeurd als bedoeld in 14.4,
tweede volzin en nadat alle bijbehorende hulpmiddelen en documentatie als bedoeld
in artikel 5.6 zijn geleverd.
5.8 Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij AVBV daartoe voorafgaand
schriftelijke toestemming verleent aan Leverancier.
5.9 Levering van de Prestatie vindt zoveel mogelijk plaats op werkdagen tussen
8:00 tot 17:00 uur. In overleg met of in opdracht van AVBV kan hiervan worden
afgeweken.
5.10 AVBV onderwerpt de geleverde, afgeleverde of uitgevoerde Prestatie bij
ontvangst of na uitvoering slechts aan een oppervlakkige inspectie, waarbij onder
meer alléén het aantal colli wordt geteld en in beginsel geen verpakkingen worden
geopend. Tekenen voor ontvangst van de Prestatie houdt géén goedkeuring in. Het
voorgaande staat een later beroep van AVBV op gebreken aan het geleverde /
gepresteerde dan wel niet- of niet-deugdelijke nakoming niet in de weg.
5.11 Op eerste verzoek van AVBV is Leverancier gehouden om kosteloos een
certificaat van oorsprong te verstrekken.
Artikel 6 Verpakking en verzending
6.1 Leverancier zorgt ervoor dat de Prestaties deugdelijk zijn verpakt en gemerkt
conform wettelijke voorschriften en conform voorschriften van AVBV. Dit zodat zij bij
normaal vervoer de plaats van bestemming in goede en onbeschadigde staat
bereiken. Indien Leverancier hier niet aan voldoet, dan is Leverancier volledig
aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade.
6.2 AVBV heeft het recht om (transport-) verpakkingen te retourneren naar
Leverancier, tenzij Leverancier verzocht heeft om voor diens rekening en risico te
zorgen voor verwerking of vernietiging. Leenemballage moet als zodanig duidelijk
door Leverancier worden gekenmerkt, waarbij het retour zenden door AVBV voor
rekening en risico van Leverancier geschiedt.
6.3 Leverancier dient de Prestatie(s) te voorzien van een duidelijk zichtbare paklijst
en/of kopiefactuur waarop in ieder geval steeds wordt vermeld: naam en adres van
Leverancier, ordernummer van AVBV, artikelnummer en omschrijving artikel en de
bijbehorende goederencodes als bedoeld in 4.3, fabricaat, nettogewicht, land van
oorsprong, factuurwaarde van de levering, BTW-nummer van Leverancier,
statistieknummer, wijze van vervoer en afleverlocatie. Indien Leverancier niet
hieraan voldoet, dan kan AVBV de levering weigeren en is AVBV niet gehouden tot
enige betaling.
6.4 Leverancier dient beschadigde Prestatie(s) binnen een nader door AVBV te
bepalen termijn kosteloos terug te nemen en binnen een nader te bepalen termijn te
zorgen voor een kosteloze (spoed)herlevering.
Artikel 7 Eigendom en risico-overgang
7.1 De eigendom van de Prestatie gaat over op AVBV op het moment van levering,
het risico gaat over na goedkeuring als bedoeld in artikel 14.4. Het recht van
reclame van Leverancier en de mogelijkheid voor Leverancier een
eigendomsvoorbehoud te vestigen wordt uitgesloten.
7.2 In geval van uitstel van levering overeenkomstig het bepaalde in 5.5 wordt de
Prestatie reeds op het moment van opslag in eigendom overgedragen aan AVBV.
7.3 Ook in andere dan de in 7.2 omschreven gevallen is AVBV bevoegd te
verlangen dat de overdracht van de eigendom van de Prestatie en/of de hiervoor
bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden.
Leverancier zal alsdan de Prestatie(s) en/of de hiervoor bestemde materialen en
onderdelen merken als herkenbaar eigendom van AVBV en AVBV vrijwaren voor
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
7.4 Op het moment van levering en (in) ontvangstname en ondertekening van de
vrachtbrief door AVBV gaat het risico van het geleverde pas over op AVBV. Ingeval
partijen één of meerdere acceptatietesten zijn overeengekomen of een keuring,
beproeving of controle als bedoeld in artikel 14 en deze plaatsvinden na het moment
van levering, gaat het risico van de Prestatie pas over op AVBV nadat AVBV de
Prestatie heeft goedgekeurd of geaccepteerd als bedoeld in 14.6, tweede volzin.
7.5 Acceptatie en in ontvangstname van het geleverde door AVBV als bedoeld in de
voorgaande leden betekent geenszins een afstand van recht om op een later tijdstip
te reclameren en betekent niet het prijsgeven van de rechten die AVBV toekomen
wegens (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van Leverancier.

7.6 Ingeval van vooruitbetaling door AVBV gaat de eigendom van de te leveren
Prestatie(s), inclusief de materialen waaruit deze vervaardigd worden dan wel
inclusief alle grondstoffen en halffabricaten die Leverancier gebruikt in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst, en diensten in zijn geheel over op AVBV op het
moment van die vooruitbetaling. Leverancier houdt vanaf het moment van
vooruitbetaling de Prestatie met bijbehorende zaken uitsluitend voor AVBV, zulks vrij
van alle lasten en rechten, en blijft aansprakelijk voor een correcte levering.
Leverancier is daarbij gehouden de Prestatie en de overige daarbij behorende
zaken voldoende te verzekeren, deze ten behoeve van AVBV afzonderlijk op te
slaan en gehouden AVBV te vrijwaren van verlies, beschadiging en eventuele
aanspraken van derden. Bij vooruitbetaling is AVBV gerechtigd een bankgarantie of
anderszins zekerheid van Leverancier te verlangen.
7.7 Ingeval AVBV de Prestatie, al dan niet met toebehoren, inruilt of terugstuurt aan
Leverancier, gaat het risico daarvan over op Leverancier op het moment dat de
betreffende Prestatie het opslagmagazijn waarin deze was opgeslagen heeft
verlaten.
7.8 Alle door Leverancier in opdracht van AVBV vervaardigde dan wel ontwikkelde
en geleverde zaken, waaronder begrepen: beeldmateriaal, advertenties, tekeningen,
litho’s en modellen worden eigendom van AVBV alsmede de daaruit voortvloeiende
rechten van intellectuele eigendom, naburige rechten en rechten tot bescherming
van databanken. Indien rechtens vereist, is Leverancier verplicht op eerste verzoek
van AVBV kosteloos mee te werken aan eventuele benodigde leverings- of
vestigingshandelingen.
Artikel 8 Hulpmiddelen en beschikbaar gestelde documenten
8.1 Door AVBV ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van AVBV door
Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, ongebruikte dan wel
onverwerkte grond – en hulpstoffen, software, tekeningen, modellen, instructies,
specificaties en overige hulpmiddelen, zijnde middelen die onlosmakelijk benodigd
zijn voor het gebruik of (de)montage van de Prestatie blijven eigendom van AVBV,
dan wel worden eigendom van AVBV op het moment van aanschaf of vervaardiging.
8.2 Leverancier is verplicht de in 8.1 bedoelde hulpmiddelen te merken als
herkenbaar eigendom van AVBV, deze in goede staat te houden, niet te bezwaren
met enig recht van een derde en voor haar rekening te verzekeren en verzekerd te
houden tegen alle risico’s zolang Leverancier voor die hulpmiddelen als houder
optreedt.
8.3 De hulpmiddelen zullen op eerste verzoek van AVBV kosteloos worden
geretourneerd dan wel ter beschikking worden gesteld aan AVBV, dan wel
tegelijkertijd met de laatste levering van de Prestatie waarop de hulpmiddelen
betrekking hebben, worden teruggegeven.
8.4 Hulpmiddelen die door Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt, worden op eerste verzoek van AVBV ter goedkeuring aan AVBV
voorgelegd.
8.5 Verandering aan of afwijking van de door AVBV ter beschikking gestelde of
goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van AVBV.
8.6 Leverancier zal de hulpmiddelen niet gebruiken voor of in verband met enig
ander doel dan de levering aan AVBV, tenzij AVBV hiertoe vooraf schriftelijk
toestemming heeft verleend.
8.7 Op eerste verzoek van AVBV dient Leverancier AVBV, door een statusoverzicht,
te informeren over het aantal en de kwaliteit van de hulpmiddelen van AVBV die
Leverancier onder zich heeft.
8.8 AVBV is bevoegd Leverancier eigendomsverklaringen dan wel een
bruikleenovereenkomst met betrekking tot de hulpmiddelen te laten ondertekenen.
Leverancier zal hier op eerste verzoek, kosteloos en onvoorwaardelijk diens
medewerking aan verlenen.
8.9 Leverancier dient specificaties, tekeningen, de in 8.1 bedoelde hulpmiddelen en
alle overige documentatie die hij ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst van AVBV heeft ontvangen te controleren op volledigheid en
juistheid. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde
hulpmiddelen en bescheiden, dient Leverancier AVBV schriftelijk op de hoogte te
stellen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden daarin. Leverancier zal AVBV
voorstellen tot verbeteringen dan wel aanpassingen doen. Deze maken na
goedkeuring door AVBV deel uit van de overeenkomst.
8.10 Indien Leverancier niet binnen de termijn als bedoeld in 8.9 zijn bezwaren
tegen de aldaar bedoelde hulpmiddelen en bescheiden schriftelijk aan AVBV heeft
kenbaar gemaakt, wordt hij geacht met die hulpmiddelen en bescheiden akkoord te
zijn en kan hij zich later niet meer op de onjuistheid of onvolledigheid daarvan
beroepen.
Artikel 9 Reserveonderdelen
9.1 Indien en voor zover in de overeenkomst is bepaald dat Leverancier verplicht is
tot levering van reserveonderdelen, dienen deze te voldoen aan dezelfde
kwaliteitsnormen als de oorspronkelijke onderdelen, zodat de werking van de eerder
door Leverancier geleverde Prestatie gegarandeerd en behouden blijft.
Reserveonderdelen dienen gedurende een periode van minimaal tien jaar na
levering van de Prestatie nageleverd/gerepareerd te kunnen worden.
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9.2 Indien de productie van reserveonderdelen wordt gewijzigd of stopgezet, is
Leverancier gehouden dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval minimaal zes
maanden van tevoren schriftelijk aan AVBV mede te delen.
Artikel 10 Goedkeuring, toestemming, bevoegd gezag
10.1 De door AVBV ter zake van enig feit aan Leverancier verleende goedkeuring of
toestemming, als bedoeld in deze inkoopvoorwaarden, ontslaat Leverancier niet van
diens verplichtingen uit de overeenkomst.
10.2 Het in – of buiten bedrijf stellen van bedrijfsstoffen (zoals: gassen, vloeistoffen,
elektra) of van enige andere voorziening van AVBV, is uitsluitend toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van AVBV.
10.3 Indien Leverancier in het kader van de door hem of in zijn opdracht uitgevoerde
werkzaamheden zaken dient af te stemmen, te keuren, te melden of anderszins met
handhavers, overheden of ander bevoegd gezag contact te hebben, heeft
Leverancier hierover eerst afstemming met AVBV.
10.4 Het bepaalde in 10.3 laat onverlet de plichten die Leverancier heeft inzake weten regelgeving.
Artikel 11 Wijzigingen
11.1 AVBV kan verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren
Prestatie wordt gewijzigd. Dit gebeurt schriftelijk met behulp van een inkooporder.
De verlangde wijziging kan resulteren in meer- of minderwerk. Bij minderwerk zal de
prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd.
11.2 Als Leverancier van mening is, dat de verzochte wijziging als meerwerk aan te
merken is en gevolgen heeft voor de afgesproken prijs en/of levertijd, dan informeert
Leverancier voorafgaand aan het doorvoeren van de wijziging, AVBV hierover
schriftelijk binnen 3 werkdagen na het verzoek om wijziging. Op voorhand te
voorziene werkzaamheden kunnen niet in rekening worden gebracht als meerwerk.
Als naar het oordeel van AVBV de gevolgen voor de prijs en/of levertijd niet in
verhouding staan tot de verzochte wijziging, dan heeft AVBV het recht de
overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt met een schriftelijke kennisgeving daarvan
aan Leverancier. AVBV komt geen recht tot ontbinding toe als dit in strijd met de
redelijkheid en billijkheid is. Een ontbinding op grond van dit lid geeft Leverancier
geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
11.3 Leverancier mag geen wijzigingen in de omvang, samenstelling en/of
hoedanigheid van de te leveren Prestatie, toebehoren en verpakkingen aanbrengen
of uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVBV. Leverancier
is aansprakelijk voor de deugdelijkheid van doorgevoerde wijzigingen.
11.4 Ingeval van fouten of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Prestatie of
overeenkomst, is Leverancier - alvorens met de uitvoering te starten – verplicht om
daarover in overleg te treden met AVBV, opdat zo nodig wijzigingen kunnen worden
aangebracht. Ten aanzien van deze wijzigingen is het bepaalde in dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 12 Betaling
12.1 Leverancier dient op de factuur tenminste het ordernummer van AVBV te
vermelden. Op eerste verzoek van AVBV dient Leverancier eveneens de
kostenplaats, interne contactpersoon of andere relevante en nader door AVBV op te
geven informatie op de factuur te vermelden. Facturen worden uitsluitend verzonden
ter attentie van de afdeling Crediteurenadministratie van AVBV.
12.2 Betaling vindt plaats 60 dagen na ontvangst van een correcte factuur als
bedoeld in 12.1, mits ontvangst en goedkeuring van de levering en ontvangst van
alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door
AVBV heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
12.3 AVBV is bevoegd, voordat betaling plaatsvindt, naast of in plaats van
eigendomsoverdracht te verlangen dat Leverancier voor zijn rekening een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor
AVBV acceptabele bankinstelling om de nakoming van haar verplichtingen zeker te
stellen. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van Leverancier.
12.4 Betaling door AVBV houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
12.5 AVBV is bevoegd vorderingen van Leverancier op AVBV te verrekenen met
vorderingen die AVBV, uit welke hoofde ook, heeft op Leverancier of op
ondernemingen/bedrijven die behoren tot hetzelfde concern als Leverancier. AVBV
is tevens gerechtigd haar verplichtingen op te schorten ingeval Leverancier op
enigerlei wijze, al dan niet toerekenbaar, tekortschiet in diens verplichtingen dan wel
ingeval AVBV gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Leverancier, al dan
niet toerekenbaar, diens verplichtingen niet of niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
12.6 Indien niet op de overeengekomen leveringsdatum, of binnen de
overeengekomen termijn of op de overeengekomen plaats Prestatie(s) is/zijn
geleverd en AVBV reeds voorschotten heeft betaald, is Leverancier, als dit aan
Leverancier te wijten is, tenminste de reguliere wettelijke rente verschuldigd over de
betaalde voorschotten gedurende de periode dat de tekortkoming zich voordoet,
dan wel – naar keuze van AVBV – dient Leverancier de ontvangen voorschotten aan
AVBV terug te betalen.
12.7 Ingeval AVBV haar betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet tijdig
of volledig nakomt, is zij gehouden de reguliere wettelijke rente in plaats van de
wettelijke handelsrente te voldoen aan Leverancier.

12.8 Indien Leverancier een onjuiste, onvolledige of anderszins incorrecte factuur
indient bij AVBV dan wel indien Leverancier op enigerlei wijze tekortschiet tegenover
AVBV, is AVBV niet gehouden enige rente, incassokosten of overige kosten te
voldoen,.
12.9 Ingeval van keuring, controle en/of beproeving van de Prestatie,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, ontstaat er pas een betalingsverplichting
nadat AVBV de ontvangen Prestatie heeft goedgekeurd als bedoeld in 14.4 tweede
volzin.
Artikel 13 Kwaliteit en garantie
13.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Prestatie
a.) beantwoordt aan de overeenkomst en beschikt over de eigenschappen die zijn
toegezegd, overeengekomen en die AVBV mag verwachten,
b.) deugdelijk, vrij van gebreken, in overeenstemming met de overeengekomen
specificaties/geleverde documentatie, geschikt voor het doel waarvoor zij is bestemd
en gereed voor gebruik is,
c.) voldoet aan en geproduceerd is volgens de hoogste wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften (waaronder mede verstaan: de Europese wet– en
regelgeving, regelgeving van lagere overheden), alsmede aan de hoogste eisen van
de binnen de branche gehanteerde dan wel gebruikelijke veiligheids-, milieu - en
kwaliteitsnormen dan wel certificering, alle zoals deze gelden op het moment van
levering van de Prestatie, en;
d.) onbezwaard en vrij is van beslagen en/of andere rechten en/of aanspraken in de
ruimste zin van het woord.
13.2 Indien de Prestatie van Leverancier niet voldoet aan het bepaalde in 13.1 zal
Leverancier voor zijn rekening de Prestatie - ter keuze en op eerste schriftelijke
aanzegging van AVBV - herstellen of vervangen, tenzij AVBV de voorkeur geeft aan
beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.2.
13.3 In spoedgevallen en indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of
vervanging zal of kan zorgdragen, heeft AVBV het recht herstel of vervanging voor
rekening van Leverancier zelf of door derden uit te (laten) voeren. Dit ontslaat
Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
13.4 Voor zover Leverancier jegens zijn eigen leveranciers of hulppersonen
aanspraak kan maken op garanties, draagt Leverancier deze op eerste verzoek
kosteloos aan AVBV over. Dit laat de verdere aansprakelijkheid van Leverancier
onverlet.
13.5 Een door of namens Leverancier verstrekte garantie wordt verlengd met de
periode gedurende welke AVBV dan wel haar afnemer(s) de betreffende Prestatie
niet in gebruik hebben genomen, dan wel die Prestatie niet konden gebruiken
vanwege één of meerdere tekortkomingen daarin.
13.6 Onverminderd de overige garantieaanspraken uit overeenkomst, geldt een
minimale garantietermijn van één jaar (te rekenen vanaf de datum van levering) voor
het kosteloos herstel van gebreken die zich binnen die termijn voordoen. Na herstel
of vervanging van de Prestatie vangt een nieuwe garantietermijn van één jaar aan.
13.7 Ingeval Leverancier op enig moment van mening is dat AVBV geen aanspraak
kan maken op garantie, rust de bewijslast daarvan bij Leverancier.
Artikel 14 Keuring en informatie
14.1 AVBV of een door AVBV aangewezen instantie/persoon kan zowel
voorafgaande, tijdens of na feitelijke levering van de Prestatie overgaan tot keuring,
controle, beproeving en/of het doorvoeren van een acceptatietest. Keuringen vinden
plaats overeenkomstig de daarvoor geldende procedures van AVBV. Van iedere
keuring wordt een schriftelijk protocol opgemaakt.
14.2 Leverancier verleent in de in 14.1 bedoelde situaties toegang tot de plaatsen
waar de Prestatie wordt geproduceerd of is opgeslagen. Leverancier verleent
daarnaast kosteloos medewerking aan de gewenste keuringen, controles en
beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en
inlichtingen.
14.3 De kosten van keuring, controle, beproeving en/of test komen voor rekening
van Leverancier en worden geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs.
Ingeval de Prestatie geheel of gedeeltelijk door of namens AVBV wordt afgekeurd,
komen alle kosten voor herkeuring respectievelijk hercontrole, herbeproeving en een
nieuwe test eveneens voor rekening van Leverancier.
14.4 Indien bij keuring, controle, beproeving en/of test de Prestatie geheel of
gedeeltelijk wordt afgekeurd, zal AVBV dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
Leverancier (doen) melden, welke melding dient te worden beschouwd als een
ingebrekestelling. Ingeval de Prestatie na de acceptatietest, keuring, controle,
beproeving en/of test door AVBV wordt goedgekeurd, zal AVBV dat eveneens
schriftelijk mededelen aan Leverancier.
14.5 In geval van afkeuring van de al dan niet reeds geleverde Prestatie zal
Leverancier binnen vijf werkdagen, dan wel een nader tussen Partijen overeen te
komen termijn, zorgen voor herstel of vervanging hiervan, al naar gelang de wens
van AVBV. AVBV is gerechtigd de herstelde of vervangen Prestatie opnieuw te laten
keuren, controleren, beproeven of testen. AVBV is gerechtigd de benodigde
Prestatie van een derde af te nemen, dan wel maatregelen te (laten) nemen voor
risico en rekening van Leverancier indien deze niet binnen de gestelde termijn aan
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zijn verplichtingen voldoet, dan wel is AVBV gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden of te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in 19.2.
14.6 Indien de Prestatie, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle,
beproeving en/of test, niet voldoet aan het bepaalde in 13.1, blijven alle rechten van
AVBV daaromtrent onverlet van kracht. Tussentijdse keuringen, controles,
beproevingen en/of testen dan wel het ontbreken daarvan, laten de rechten van
AVBV aangaande de Prestatie eveneens volledig onverlet.
14.7 Indien partijen overeenkomen dat keuring, controle, beproeving en/of test door
een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag daarvan bindend voor partijen.
Ditzelfde geldt voor herkeuring respectievelijk hercontrole, herbeproeving en een
nieuwe test.
14.8 Leverancier dient op verzoek van AVBV gedurende de uitvoering van een
overeenkomst informatie aan AVBV te verschaffen om AVBV in staat te stellen de
veiligheids-, kwaliteits- en leveringsbetrouwbaarheid, het prijsniveau en de
algemene status van het bedrijf van Leverancier te beoordelen.
14.9 Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan door AVBV of door
derden namens AVBV uit te voeren leveranciersbeoordelingen.
Artikel 15 Geheimhouding
15.1 Leverancier zal alle informatie die hij in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst van of namens AVBV of via derden heeft verkregen strikt geheim
houden. De geheimhouding ter zake van de in de vorige zin bedoelde informatie
geldt niet ingeval deze informatie:
A: reeds publiekelijk bekend is;
B: nadat deze ter beschikking kwam van Leverancier voor het publiek toegankelijk is
geworden, tenzij dit het gevolg is van het niet nakomen door Leverancier van zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel, of;
C: op rechtmatige wijze door Leverancier is verkregen c.q. Leverancier op
rechtmatige wijze daarmee bekend is geworden voordat deze informatie/gegevens
aan Leverancier ter beschikking werd gesteld.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVBV, zal Leverancier de
voornoemde informatie niet aan derden bekend of openbaar maken, tenzij
Leverancier daartoe gehouden is krachtens een wettelijke verplichting of een
rechterlijk bevel. De geheimhoudingsplicht voor Leverancier geldt eveneens ten
aanzien van de inhoud van de overeenkomst(en) waarop deze inkoopvoorwaarden
van toepassing zijn.
15.2 Alle door AVBV aan Leverancier in het kader van de overeenkomst ter
beschikking gestelde gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie blijven te
allen tijde eigendom van AVBV en dienen op eerste verzoek van AVBV uiterlijk bij
levering te worden geretourneerd.
15.3 Het is Leverancier niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van AVBV, enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van
de overeenkomst alsmede direct of indirect contact te onderhouden met
opdrachtgever(s) of andere relaties van AVBV.
15.4 Het is Leverancier niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende
documenten zoals tekeningen, schema’s en overige bedrijfsinformatie te
vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven, anders dan noodzakelijk in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst en slechts na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van AVBV.
15.5 De door gezamenlijke ontwikkelingen van zowel AVBV als Leverancier tot
stand gebrachte Prestatie(s)mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van AVBV niet voor eigen doeleinden van Leverancier en / of derden worden
aangewend.
15.6 Leverancier zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan
haar personeel en ingeschakelde derden.
15.7 Bij overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel door Leverancier
heeft AVBV recht op een direct en ineens opeisbare boete van € 50.000,-, waarbij
het recht op een volledige schadevergoeding onverlet blijft. De boete treedt niet in
de plaats van en strekt ook niet in mindering op het recht op schadevergoeding aan
de zijde van AVBV en laat haar recht op deugdelijke nakoming onverlet. De
wettelijke handelsrente over verbeurde boetes is eveneens direct en ineens
opeisbaar.
Artikel 16 Industrieel en intellectueel eigendom
16.1 Ingeval Leverancier of derden op de Prestatie en/of op al hetgeen daarmee
samenhangt (intellectuele) eigendomsrechten hebben, dan is Leverancier verplicht
ten aanzien van die rechten automatisch en terstond aan AVBV een
(sub)gebruikslicentie te verlenen. Deze (sub) gebruikslicentie dient niet-exclusief,
onopzegbaar, voor onbepaalde tijd en kosteloos voor AVBV te zijn. Eveneens dient
AVBV het recht te hebben om de aan haar geleverde Prestatie door te verkopen
aan derden.
16.2 Leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van
de door hem geleverde Prestatie of ten behoeve van AVBV gekochte of
vervaardigde hulpmiddelen volledig vrij en ongestoord zal zijn, alsmede dat dit
gebruik geen inbreuk zal opleveren op enig intellectueel eigendomsrecht of andere
rechten van derden. Leverancier vrijwaart AVBV voor aanspraken, die voortvloeien
uit enigerlei inbreuk op de in voorgaande zin bedoelde rechten en hij zal AVBV alle

schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk, de volledige juridische
kosten van rechtsbijstand daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.
16.3 In afwijking op het bepaalde in lid 1 van dit artikel berusten alle (intellectuele)
eigendomsrechten op een specifiek ten behoeve van AVBV ontwikkelde Prestatie
en/of daarmee samenhangende Prestatie bij AVBV. Ingeval voor die overdracht een
nadere akte of een andere, nadere, leverings – of vestigingshandeling is vereist,
machtigt Leverancier AVBV hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk om die akte
op te maken en mede namens hem te ondertekenen dan wel (mede) namens hem
de eventuele andere, nadere, leverings- of vestigingshandelingen te verrichten. Voor
zover nodig, machtigt Leverancier hierbij AVBV eveneens onherroepelijk om de
overdracht van deze rechten in – of over te schrijven in de daarvoor bestemde
registers. Leverancier doet hierbij, voor zover mogelijk en toegestaan, eveneens
afstand van alle eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten.
Leverancier garandeert dat, voor zover die persoonlijkheidsrechten zouden
toekomen aan diens medewerkers of door hem ingeschakelde derden, die
medewerkers of derden, voor zover mogelijk en toegestaan, afstand zullen doen van
die rechten.
16.4 Ingeval de in 16.2 bedoelde garanties worden geschonden dan wel het AVBV
door de rechthebbende derden of op basis van een rechterlijk bevel wordt verboden
om de Prestatie nog langer te gebruiken of door te verkopen aan derden, is
Leverancier, naar de keuze van AVBV, gehouden zo spoedig mogelijk en voor haar
rekening:
A: voor AVBV alsnog een gebruiksrecht en/of (sub)licentie te verwerven als bedoeld
in 16.1;
B: de betreffende Prestatie of al hetgeen daarmee samenhangt zodanig aan te
passen dat er geen inbreuk meer wordt gemaakt op rechten van derden;
C: de betreffende Prestatie of al hetgeen daarmee samenhangt te vervangen door
een gelijkwaardige Prestatie met ten minste dezelfde functionaliteit, kwaliteit en
duurzaamheid, die geen inbreuk maakt op rechten van derden;
D: de betreffende Prestatie of al hetgeen daarmee samenhangt terug te nemen
tegen terugbetaling van alle daarvoor betaalde kosten, vergoedingen, alles
onverminderd de overige rechten die AVBV toekomen op grond van de wet, de
overeenkomst en deze inkoopvoorwaarden ingeval Leverancier tekortschiet in diens
verplichtingen, waaronder begrepen het recht op beëindiging van de overeenkomst
en het recht op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
16.5 Leverancier zal de naam, handelsnaam of het logo van AVBV of de namen van
medewerkers van AVBV of van de door haar ingeschakelde derden niet gebruiken
of niet openbaar maken, tenzij AVBV vooraf schriftelijke toestemming daarvoor heeft
gegeven.
Artikel 17 Overdracht
17.1 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
of deze inkoopvoorwaarden voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen
of uitbesteden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
AVBV.
17.2 AVBV heeft het recht aan de in 17.1 bedoelde toestemming voorwaarden te
verbinden.
17.3 Het, al dan niet onder voorwaarden, verlenen van toestemming als bedoeld in
de voorgaande leden voor het uitbesteden van verplichtingen aan derden, ontheft
Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen
uit de overeenkomst. Voor het handelen of nalaten van de derde is Leverancier op
gelijke wijze aansprakelijk als ware het diens eigen handelen of nalaten.
17.4 Ingeval AVBV toestemming heeft verleend voor de overdracht van rechten of
verplichtingen aan een derde, is Leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk voor
een zorgvuldige en adequate overdracht aan de derde, waarbij er voor AVBV geen
vertraging of enige andere hinder of overlast mag optreden.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Leverancier vrijwaart AVBV voor aanspraken van derden, hieronder mede
begrepen personeel en medewerkers van AVBV, voor vergoeding van schade als
gevolg van het niet naleven van contractuele of wettelijke verplichtingen door
Leverancier. Alle door AVBV gemaakte kosten in verband met een in dit kader
gevoerde gerechtelijke en/of arbitrale procedure zijn voor rekening van Leverancier.
18.2 Leverancier is jegens AVBV aansprakelijk voor alle schade (zowel direct als
indirect) die het gevolg is van een gebrek in de Prestatie of die optreedt bij de
uitvoering van de overeenkomst. Leverancier is eveneens aansprakelijk voor alle
schade die is veroorzaakt door zijn handelen of nalaten, daaronder begrepen het
handelen of nalaten van diens personeel of van de door hem ingeschakelde derden,
in verband met de uitvoering van de overeenkomst dan wel voor schade die is
veroorzaakt door gebruikte zaken of hulpmiddelen ter uitvoering van de
overeenkomst.
18.3 Bij een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier verkeert deze,
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Leverancier is
alsdan volledig en zonder enige beperking aansprakelijk. AVBV is gerechtigd
nakoming te vorderen en / of de wettelijke gevolgen in te roepen als gevolg van het
verzuim, waaronder het recht op schadevergoeding.

Pagina 4 van 9

Algemene Inkoopvoorwaarden Apollo Vredestein B.V.
1 maart 2014

18.4 Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel,
genoegzaam verzekeren en verleent AVBV desgewenst inzage in de polis, alsmede
in de betalingsbewijzen voor de verschuldigde premies. Leverancier draagt op
eerste verzoek van AVBV eventuele vorderingen op de verzekeraar over aan AVBV
dan wel verstrekt deze vorderingen aan haar in onderpand. De aansprakelijkheid
van Leverancier is niet beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uit hoofde van
voornoemde polis uitkeert.
18.5 Ingeval er sprake is van meerdere Leveranciers, zijn zij ieder voor zich en
hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
18.6 AVBV is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Leverancier en haar
personeel en de door haar ingeschakelde derden en diens personeel, tenzij de
schade het gevolg is van opzet en grove schuld aan de zijde van AVBV of van de tot
haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
18.7 Eventuele vorderingen tot schadevergoeding tegenover AVBV verjaren door
verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat Leverancier bekend is
geworden met (dan wel vanaf het moment waarmee hij redelijkerwijs bekend had
behoren of kunnen zijn met) het rechtsfeit dat de grondslag vormt voor de
gepretendeerde vordering tot schadevergoeding.
Artikel 19 Opzegging, beëindiging en overmacht
19.1 AVBV heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te
zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Leverancier en met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, zonder daarbij
schadeplichtig te worden tegenover Leverancier. Direct na ontvangst van die
schriftelijke mededeling staakt Leverancier onmiddellijk de uitvoering van de
overeenkomst.
19.2 Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
inkoopvoorwaarden, de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, komt hij zonder nadere
ingebrekestelling direct in verzuim. Alsdan heeft AVBV het recht:
-de overeenkomst (zonder rechterlijke tussenkomst) eenzijdig geheel of gedeeltelijk
met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Leverancier en/of;
-de betalingsverplichtingen op te schorten en/of;
-uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen;
alles, zonder dat AVBV tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd
de verder aan AVBV toekomende rechten, zoals het recht op volledige
schadevergoeding, restitutie van reeds gedane betalingen en het recht op teruggave
van al hetgeen AVBV aan Leverancier heeft verstrekt of ter beschikking heeft
gesteld.
19.3 De in 19.2 bedoelde rechten heeft AVBV eveneens ingeval één van de
volgende omstandigheden zich voordoet aan de zijde van Leverancier: faillissement
of surséance van betaling of het van toepassing verklaren van de wettelijke
schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP), conservatoir of
executoriaal beslag, onder curatelestelling, stillegging, liquidatie, staking van het
bedrijf of overname, fusie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de
onderneming of indien de doelstelling van de onderneming wijzigt of een belangrijke
wijziging in de zeggenschap of controle binnen de onderneming plaatsvindt.
19.4 Alle vorderingen die AVBV bij beëindiging op grond van dit artikel op
Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.
19.5 Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming
(overmacht), heeft AVBV het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig
de bepaling van artikel 19.2. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt
niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte, uitval of vervanging van
personeel, stroomuitval, defecten in computers, computerapparatuur of
computerprogrammatuur in de ruimste zin des woords, verlate levering van zaken,
stagnaties bij toeleveranciers of ingeschakelde derden in de ruimste zin van het
woord, files en gebreken in de nakoming door derden of liquiditeitsproblemen,
slechte weersomstandigheden of natuurrampen, mogelijke hinder of overlast door
werkzaamheden die AVBV of derden in de nabijheid uitvoeren alsmede alle overige
risico’s en omstandigheden die op grond van de verkeersopvattingen of de
heersende jurisprudentie geheel of deels in de risicosfeer van Leverancier liggen.
Indien Leverancier zich op overmacht beroept, dient hij hiervan zo spoedig mogelijk
melding te maken bij AVBV en dient Leverancier de nodige bewijsstukken daarvan
onverwijld aan AVBV ter hand te stellen.
19.6 Onverminderd alle andere rechten kan AVBV de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk beëindigen overeenkomstig 19.2 indien door Leverancier of een van
haar ondergeschikten of vertegenwoordigers of door haar ingeschakelde derden
enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel
uitmaakt van AVBV. Alsdan heeft AVBV eveneens recht op schadevergoeding en is
Leverancier gehouden een contractuele boete te voldoen zoals omschreven in 15.7.
19.7 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de
overeenkomst te blijven voortduren, blijven na de beëindiging onverminderd van
kracht. Hiertoe behoren in ieder geval (doch niet uitsluitend): vrijwaringen,
geheimhouding en het bepaalde in artikel 20.

Artikel 20 Toepasselijk recht, geschillen en vertaling
20.1 Op deze inkoopvoorwaarden, de overeenkomst en alle overeenkomsten die
daaruit voortvloeien of daarmee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
20.2 Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts één van de
partijen als zodanig beschouwt), die naar aanleiding van deze inkoopvoorwaarden,
de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen
mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement van de vestigingsplaats van AVBV.
20.3 Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene
inkoopvoorwaarden en de tekst daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse
tekst bindend zijn.
Artikel 21 Personeel en derden
21.1 Personeel van Leverancier dan wel van de door Leverancier ingeschakelde
derden dient te voldoen aan de algemene – en voor de uitvoering van de Prestatie
specifieke – eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid, waarbij de beschikking
over een VCA-certificaat of SCC-certificaat of gelijkwaardig door AVBV verplicht
gesteld kan worden.
21.2 Indien naar het oordeel van AVBV sprake is van onvoldoende gekwalificeerd
personeel of het gedrag van personeel of het door hen gerealiseerde werk daartoe
naar de mening van AVBV aanleiding geeft, zal Leverancier op eerste verzoek van
AVBV de inzet van het betreffende personeel of derde stopzetten en zorgen voor
vervanging, met inachtneming van het bepaalde in 21.1, zonder dat AVBV daarbij
op enigerlei wijze schadeplichtig wordt tegenover Leverancier of derden.
21.3 Leverancier draagt voor eigen rekening zorg voor onderkomen van zijn
personeel.
21.4 AVBV is bevoegd te verlangen dat personeel van Leverancier, inclusief
onderaannemers, zich identificeert, alsmede is Leverancier gehouden om op eerste
verzoek van AVBV een lijst van al het personeel inclusief onderaannemers te
overleggen, waarop in ieder geval de BSN nummers van het betreffende personeel
staan vermeld.
21.5 Leverancier zorgt ervoor dat alle medewerkers die van of namens Leverancier
aanwezig zijn op de terreinen van AVBV indien nodig beschikken over een juiste
(tewerkstellings)vergunning. Tevens moet de betreffende medewerker een geldig
identiteitsbewijs hebben. Indien een medewerker de Nederlandse, Duitse of Engelse
taal niet machtig is, zorgt Leverancier op eigen kosten dan wel voor eigen rekening
ter plaatse voor een tolk gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.
21.6 Op de terreinen van AVBV is het niet toegestaan kinderen (leeftijd tot en met
15 jaar) tewerk te stellen. Jeugdigen (leeftijd vanaf 16 tot en met 17 jaar) mogen
alleen daar worden tewerkgesteld, waar de veiligheidskundige van AVBV of zijn
vervanger dit vooraf schriftelijk heeft toegestaan en minimaal voldaan wordt aan de
relevante wettelijke bepalingen.
21.7 Personeel van of namens Leverancier heeft een draagplicht ten aanzien van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij de daartoe door AVBV aangewezen
werkzaamheden en/of daartoe door AVBV aangewezen plaatsen. Bij constatering
van niet-naleving van de draagplicht, wordt gebruik gemaakt van het AVBV
sanctiebeleid PBM’s. Het AVBV sanctiebeleid PBM’s is te vinden op
http://www.apollovredestein.nl/sitefiles/VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN_Nederlands.pdf
en
desgevraagd kan Leverancier deze op schrift ontvangen. Zowel de geldende
verplichtingen als het sanctiebeleid bij niet-naleving wordt bij aanvang van de
werkzaamheden gecommuniceerd met de leidinggevende(n) en/of werknemers van
Leverancier.
21.8 AVBV is, zonder opgave van reden, gerechtigd te verlangen dat Leverancier
een betreffende werknemer of ingeschakelde derde eerst ter goedkeuring voorstelt
aan AVBV dan wel een verklaring omtrent het gedrag te verlangen als bedoeld in de
Wet op de justitiële documentatie van zichzelf of van de medewerkers die door of
namens Leverancier worden tewerkgesteld bij AVBV. Die verklaring mag niet ouder
zijn dan zes maanden. Leverancier houdt de betreffende verklaringen in bewaring.
21.9 Leverancier verplicht zich om de bij AVBV geldende werktijden, gedragsregels,
protocollen en dergelijke in de ruimste zin van het woord, op te dragen dan wel voor
te schrijven aan diens personeel of de door hem ingeschakelde derden.
21.10 Bij tijdelijke of permanente afwezigheid van door Leverancier tewerkgesteld
personeel of ingeschakelde derden, is Leverancier verantwoordelijk om voor tijdige
en deugdelijke vervanging te zorgen, waarbij het vervangend personeel ten minste
qua opleidingsniveau en werkervaring gelijkwaardig dient te zijn.
21.11 Leverancier vrijwaart AVBV voor de schade die zij lijdt door dan wel als
gevolg van het feit dat Leverancier personeel inzet of heeft ingezet dat niet over de
geldige of vereiste vergunningen beschikt.
Artikel 22 Ketenaansprakelijkheid en aansprakelijkheid Leverancier
22.1 Leverancier garandeert dat hij tijdig en volledig aan al zijn fiscaalrechtelijke en
sociaalverzekeringsrechtelijke verplichtingen in de ruimste zin des woords voldoet
en zal blijven voldoen.
22.2 Op eerste verzoek van AVBV is Leverancier verplicht kosteloos alle
medewerking te verlenen, inzage en voldoende duidelijk inzicht te geven in zijn
administratie en/of de aan hem verleende (werk)vergunningen en rekening en
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verantwoording af te leggen dat hij de in artikel 22.1 bedoelde verplichtingen, met
name wat betreft de door hem ingeschakelde medewerkers en hulppersonen, tijdig
en volledig nakomt, zoals de betaling van de verschuldigde loonbelasting en sociale
verzekeringspremies.
22.3 Ingeval AVBV door derden mocht worden aangesproken voor de nakoming van
de verplichtingen van Leverancier als bedoeld in artikel 22.1 is Leverancier naast de
vrijwaring als bedoeld in artikel 18.1 gehouden kosteloos alle medewerking te
verlenen voor de bewijslevering dat AVBV ter zake niet (toerekenbaar) tekort is
geschoten. AVBV is te allen tijde bevoegd de in 22.1 bedoelde bedragen aan
premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies
volksverzekering van de aanneemsom, waarvoor Leverancier krachtens de wet
aansprakelijk is, in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan het
betrokken UWV, andere (buitenlandse) instanties dan wel de ontvanger der directe
belastingen te voldoen.
22.4 Onverminderd de aan AVBV toekomende wettelijke verrekeningmogelijkheden
is AVBV tevens bevoegd één of meer (regres)vorderingen op Leverancier, al dan
niet voortvloeiende uit de verplichtingen als bedoeld in artikel 22.1, te verrekenen
met enige vordering van Leverancier op AVBV, ongeacht of de betreffende
vordering van AVBV al dan niet opeisbaar is of voor vereffening vatbaar is.
22.5 AVBV heeft tevens steeds het recht de door Leverancier ter zake van de
verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting
inclusief premies volksverzekering, daaronder begrepen alle gelden waarvoor AVBV
als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk
zou kunnen zijn, aan Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
22.6 Voornoemde leden van dit artikel zijn ook van toepassing ingeval Leverancier
personeel uitleent aan AVBV voor het uitvoeren van werkzaamheden onder toezicht
en voor verantwoording van AVBV.
22.7 Leverancier is, voor zover het een zelfstandige zonder personeel (ZZP) is, op
eerste verzoek van AVBV gehouden om geldige een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
van de fiscus te overleggen, waaruit blijkt dat Leverancier door deze instantie in het
kader van de belastingwetgeving en de sociale werknemersverzekeringen als
zelfstandige wordt beschouwd en dat AVBV derhalve geen loonbelasting en premies
werknemersverzekeringen op de aan Leverancier te betalen bedragen hoeft in te
houden en af te dragen. Leverancier staat er voor in dat de in de VAR aangeduide
werkzaamheden overeenstemmen met de op grond van de overeenkomst te
verrichten Prestatie. Indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan de VAR
is afgegeven, wijzigt, en/of indien de VAR geldigheid verliest of wordt herzien, is de
Leverancier verplicht AVBV daarover onverwijld schriftelijk te informeren.
Indien de duur van de overeenkomst het kalenderjaar waarin deze wordt aangegaan
overschrijdt is Leverancier verplicht AVBV een voor het aansluitende kalenderjaar
nieuwe VAR te verstrekken. De overeenkomst met Leverancier wordt aangegaan
onder de opschortende voorwaarde dat Leverancier binnen twee weken na de
totstandkoming van de overeenkomst een geldige VAR afgeeft.
22.8 AVBV is op ieder moment gerechtigd betalingsbewijzen te verlangen van
Leverancier om te controleren of hij heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde
betalingsverplichtingen. Indien die bewijzen niet worden verstrekt of blijkt dat
Leverancier op enigerlei wijze tekort schiet in de betalingsplicht of
aangifteverplichting, is AVBV gerechtigd haar betalingsverplichtingen voor
onbepaalde tijd op te schorten, ongeacht de omvang of hoogte van die
verplichtingen.
Hoofdstuk II Aannemen van werk, inlenen van personeel en verrichten van
diensten
Artikel 23 Toepasselijkheid en definities
23.1 De voorwaarden van Hoofdstuk II zijn van toepassing op alle overeenkomsten
waarbij AVBV als opdrachtgever optreedt bij het verrichten van diensten, het
uitvoeren van orders of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard door
Leverancier, al dan niet in combinatie met de levering van zaken alsmede
overeenkomsten betreffende het inlenen van personeel.
23.2 Voor zover hiervan in Hoofdstuk II of anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk of
door de aard der artikelen niet wordt afgeweken, zijn de voorwaarden van hoofdstuk
I eveneens van toepassing op de in 23.1 bedoelde overeenkomsten.
23.3 Materialen: zaken die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke
objecten, met uitzondering van het te gebruiken gereedschap en/of Equipment.
23.4 Equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en/of
onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die Leverancier gebruikt bij de
uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de Materialen.
Artikel 24 Voorschriften
24.1 Voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt,
dienen Leverancier, zijn personeel en diens onderaannemers zich tijdig en adequaat
op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de locaties van AVBV waar de
Prestatie moet worden verricht en van de inhoud van de ter plaatse geldende
voorschriften. Dit betreft onder andere, doch niet uitputtend, de relevante informatie
inzake:

• de ARBO-wetgeving;
• milieuwetgeving;
• veiligheidsvoorschriften;
• beveiligingsvoorschriften;
• MVO-regels
24.2 Bij overtreding door Leverancier, zijn personeel of diens onderaannemers van
de in 24.1 genoemde wetgeving en/of voorschriften heeft AVBV de bevoegdheid:
• de betrokken persoon of personen met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde
duur de toegang tot de locatie te ontzeggen;
• de uitvoering van de werkzaamheden met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur op te schorten; tenzij AVBV de voorkeur geeft aan ontbinding van
de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.
Artikel 25 Voorbereiding en uitvoering
25.1 Leverancier staat er voor in dat de Prestatie wordt voorbereid en uitgevoerd
overeenkomstig de algemene eisen van vakmanschap en deskundigheid, in
overeenstemming met de overeenkomst en alle daarbij behorende voorschriften en
documenten, alsmede in overeenstemming met aanwijzingen en instructies van
AVBV, zodanig dat de werkzaamheden leiden tot het overeengekomen resultaat.
25.2 Binnen één week na het sluiten van de overeenkomst dient Leverancier een
gedetailleerd tijdsplan voor uitvoering van de werkzaamheden bij AVBV in te dienen.
De in het tijdsplan opgenomen data, milestones en dergelijke zijn, na akkoord van
AVBV, bindend en fataal voor Leverancier.
25.3 Het in 25.2 bedoelde tijdsplan dient door AVBV te worden goedgekeurd en
maakt na schriftelijke goedkeuring deel uit van de overeenkomst. Goedkeuring door
AVBV laat onverlet de verantwoordelijkheid voor de juistheid dan wel
realiseerbaarheid van het tijdsplan door Leverancier.
25.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 26 dient Leverancier AVBV per door
AVBV vastgestelde periode een schriftelijke voortgangsrapportage te verstrekken en
zal hij AVBV voortdurend schriftelijk op de hoogte houden van het al dan niet
bereiken van de in het tijdsplan nader aangeduide milestones in de uitvoering van
de werkzaamheden.
25.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient Leverancier voor zijn
rekening zorg te dragen voor het aanvragen, ontvangen en naleven van
vergunningen, ontheffingen en overige documenten van overheidszijde, die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover AVBV zelf of
in eigen naam vergunningen, ontheffingen, subsidies en dergelijke dient aan te
vragen, zal Leverancier AVBV daar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien
werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, op wijzen
25.6 Indien en voor zover de overeenkomst montage en verwerking van door of
namens derden geleverde Prestatie(s) of overige zaken omvat, worden deze op
locatie door AVBV aan Leverancier overhandigd. Vanaf het moment van
overhandiging zijn deze zaken voor risico van Leverancier. Een door AVBV
opgestelde lijst met een omschrijving van deze zaken wordt door beide partijen voor
akkoord ondertekend.
25.7 Indien uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van AVBV niet voldoet
aan het bepaalde in 25.1, zal Leverancier voor zijn rekening de werkzaamheden, of
een deel daarvan, op eerste aanzegging van AVBV herstellen of nogmaals
uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in 25.1, tenzij AVBV de voorkeur geeft
aan beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.
Meerwerk komt alleen voor vergoeding door AVBV in aanmerking indien de
opdracht daartoe schriftelijk door middel van een inkooporder van AVBV is verleend.
25.8 Indien meerwerk naar mening van Leverancier de overeengekomen
opleveringstermijn beïnvloedt, dient Leverancier dat schriftelijk aan AVBV kenbaar
te maken. Vervolgens dienen partijen zo spoedig mogelijk onderling te overleggen
over het eventueel verschuiven van de opleveringstermijn en de consequenties
hiervan voor de eventueel overeengekomen boete ingeval van niet-tijdige
oplevering. Dit laat onverlet de aanspraken van AVBV jegens Leverancier op
bedoelde contractuele boetes.
25.9 Het inschakelen van derden (zoals onderaannemers en dergelijke) bij
uitvoering van de overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring door AVBV.
25.10 Leverancier is verplicht te zorgen voor een goede coördinatie van de
werkzaamheden en van leveringen van derden die bij uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken.
25.11 Leverancier is verplicht de werkplek schoon en ordelijk achter te laten zowel
dagelijks als na afloop van de werkzaamheden, inclusief het verwijderen van
restmaterialen en verpakkingen. Dit ter beoordeling van AVBV.
25.12 Leverancier dient indien van toepassing te beschikken over een geldig
inschrijfbewijs bij het UWV en te beschikken over een vestigingsvergunning en die
stukken op eerste verzoek aan AVBV te tonen.
Artikel 26 Stagnatie
26.1 Leverancier is verplicht om, indien kan worden voorzien dat uitvoering van de
overeenkomst niet volgens het tijdsplan verloopt dan wel zal worden voltooid, AVBV
hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren en op eigen initiatief
voorstellen aan AVBV te doen om de stagnatie te voorkomen ofwel te beperken.
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26.2 In spoedgevallen en indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat Leverancier de in 26.1 omschreven verplichting niet
binnen de daarvoor gestelde termijn zal of kan nakomen, is AVBV bevoegd voor
rekening van Leverancier derden in te schakelen om de stagnatie te voorkomen dan
wel te beperken. Dit ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst. Daarnaast behoudt AVBV haar aanspraken op Leverancier wegens
het al dan niet toerekenbaar tekortschieten van Leverancier.
Artikel 27 Prijzen, tarieven, facturen, betaling
27.1 Aanvullende en/of afwijkende werkzaamheden mogen pas dan uitgevoerd
worden als AVBV daartoe een voorafgaande schriftelijke opdracht aan Leverancier
heeft verstrekt. Meerwerk komt alleen voor vergoeding door AVBV in aanmerking
indien de opdracht daartoe vooraf schriftelijk door AVBV is verleend.
27.2 Reiskosten, verblijfkosten en reisuren worden uitsluitend door AVBV vergoed,
indien en voor zover dit tevoren schriftelijk met Leverancier is overeengekomen.
27.3 Leverancier is niet bevoegd de prijs eenzijdig aan te passen indien door of
namens AVBV verschafte onjuiste gegevens kostenverhogingen tot gevolg hebben.
27.4 Het indienen van de factuur, onder vermelding van het ordernummer en
positienummer, naam contactpersoon van AVBV, geschiedt maandelijks achteraf,
onder overlegging van bescheiden waarin de kosten worden gespecificeerd naar in
de overeenkomst nader aangegeven categorieën.
27.5 Betaling geschiedt na goedkeuring van de voortgang van het (desbetreffende
deel van de) werkzaamheden, alles onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 12.
27.6 Deelfacturering van aanneemsommen vindt alleen plaats, indien dat
uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk met AVBV is overeengekomen en is voldaan aan
de gestelde voorwaarden tot vrijgave van de betreffende deelbetaling(en).
Artikel 28 Verificatie
28.1 Leverancier is verplicht een zodanige administratie met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst te voeren dat daaruit steeds de gemaakte kosten
en aangegane verplichtingen direct blijken.
28.2 AVBV heeft het recht op elk moment het bedrijf van Leverancier te betreden,
inzage te nemen in de administratie van Leverancier en personeel van Leverancier
te consulteren, één en ander indien en voor zover dit betrekking heeft op de
overeenkomst of werkzaamheden.
28.3 Leverancier verstrekt AVBV op eerste verzoek kosteloos afschriften van op de
overeenkomst of werkzaamheden betrekking hebbende bescheiden.
Artikel 29 Personeel en ingeschakelde derden
29.1 Buiten het bepaalde in 21.2 zal Leverancier personeel of door hem
ingeschakelde derden die voor een langere periode bij AVBV wordt ingezet zo min
mogelijk tijdelijk of definitief vervangen, doch in elk geval niet zonder voorafgaande
toestemming van AVBV. Het nieuwe personeel of de ingeschakelde derde zal
tenminste dezelfde kennis en ervaring hebben als het personeel of de derde die
wordt vervangen.
29.2 Ingeval personeel of ingeschakelde derden als bedoeld in 29.1 tijdelijk of
definitief wordt vervangen, blijft uitsluitend Leverancier verantwoordelijk voor de
correcte en tijdige uitvoering van de overeenkomst en levert dat nimmer overmacht
op (zie 19.5) en zal dit niet leiden tot extra kosten voor AVBV.
Artikel 30 Materialen, gereedschappen
30.1 Leverancier zal voor zijn rekening zorgen voor Materialen, persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s) en gereedschappen en Equipment, die aan alle
wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften voldoen.
30.2 AVBV heeft de bevoegdheid tot keuring van alle door Leverancier bij de
uitvoering van de 0vereenkomst te gebruiken Materialen, gereedschappen en
Equipment.
30.3 Indien AVBV Materialen, Equipment en/of gereedschappen van Leverancier
geheel of gedeeltelijk afkeurt, is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging van
de afgekeurde Materialen, Equipment en gereedschappen, met inachtneming van
het bepaalde in 30.1, zonder dat AVBV daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig
wordt tegenover Leverancier.
30.4 Leverancier dient voor eigen rekening en risico te zorgen voor opslagruimte
voor Materialen, Equipment en gereedschappen. Ook ingeval AVBV daarvoor
ruimte(s) ter beschikking stelt aan Leverancier, blijft de opslag voor rekening en
risico van Leverancier.
Artikel 31 Beproeving
31.1 Op het moment dat het resultaat van de Prestatie of een overeengekomen deel
daarvan, gereed is voor inbedrijfstelling zal een functiebeproeving plaatsvinden.
31.2 De in 31.1 bedoelde functiebeproeving zal door Leverancier of door een nader
door AVBV aan te wijzen deskundige worden uitgevoerd in aanwezigheid van AVBV
of door AVBV aangewezen personen of instanties.
31.3 Beproeving vindt plaats overeenkomstig de daarvoor geldende procedures van
AVBV.

Artikel 32 Oplevering
32.1 Op het moment dat aan alle daartoe in de overeenkomst gestelde voorwaarden
is voldaan, zal Leverancier zich schriftelijk tot AVBV wenden met het verzoek te
komen tot de oplevering van de werkzaamheden.
32.2 Oplevering zal plaatsvinden als naar het oordeel van AVBV aan alle daartoe in
de overeenkomst gestelde voorwaarden is voldaan.
32.3 De oplevering zal plaatsvinden door middel van een gezamenlijke opname van
de werkzaamheden, welke opname zo spoedig mogelijk na het verzoek als bedoeld
in 32.1 zal plaatsvinden.
32.4 Van de opleveringsopname zendt AVBV, indien van toepassing, zo spoedig
mogelijk een rapport aan Leverancier. In dit rapport staat in ieder geval vermeld of
AVBV de werkzaamheden ingevolge 32.2 goedkeurt. Is dat niet het geval, dan
vermeldt het rapport tevens welke werkzaamheden nog door Leverancier binnen
een redelijke termijn dienen te worden verricht om alsnog zo spoedig mogelijk te
komen tot een oplevering van het resultaat van de werkzaamheden. Als de dag van
oplevering wordt beschouwd de dag waarop AVBV het resultaat van de
werkzaamheden onvoorwaardelijk heeft goedgekeurd.
32.5 Bij de eerste oplevering dient Leverancier de (concept) revisietekeningen,
bedieningsvoorschriften en dergelijke in enkelvoud kosteloos aan AVBV te
overhandigen. De (concept) revisie dient door AVBV te worden goedgekeurd en, zo
nodig, door Leverancier te worden aangepast. Indien concept revisietekeningen
worden overgelegd, moeten de definitieve revisietekeningen uiterlijk vier weken na
de eerste oplevering in drievoud aan AVBV kosteloos worden overhandigd.
Daarnaast dient Leverancier gegevens of revisie(s) of tekeningen die digitaal
voorhanden zijn, ook digitaal kosteloos aan te leveren, dit binnen de bij AVBV in
gebruik zijnde tekenprogrammatuur.
Artikel 33 Calamiteiten
33.1 In geval van een calamiteit is Leverancier verplicht zich te houden en te
schikken aan het calamiteiten/noodplan zoals door AVBV opgesteld. Dit plan
prevaleert boven dat van Leverancier.
33.2 Leverancier verplicht zich om de communicatie over en tijdens een calamiteit
met derden te laten verlopen via de door AVBV daarvoor ingestelde kanalen. Deze
verplichting legt Leverancier ook op aan de door hem ingeschakelde derden.
Artikel 34 Integriteit
Het is medewerkers van Leverancier of de door hem ingeschakelde derden niet
toegestaan om eigendommen van AVBV mee te nemen of te gebruiken tenzij
daarvoor schriftelijke toestemming van de directie van AVBV is verkregen, aan
welke toestemming nadere voorwaarden kunnen worden verbonden, zoals het
sluiten van een bruikleenovereenkomst.
Hoofdstuk III ICT Prestaties
Artikel 35 Toepasselijkheid en definities
35.1 De voorwaarden van Hoofdstuk III zijn van toepassing op alle ICT
Overeenkomsten.
35.2 Voor zover hiervan in Hoofdstuk III of anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk of
door de aard der artikelen niet wordt afgeweken, zijn de voorwaarden van hoofdstuk
I en II mede van toepassing op de ICT Overeenkomsten.
35.3 ICT Overeenkomst: de overeenkomst waarbij AVBV als opdrachtgever optreedt
ter zake het leveren of verrichten van een ICT Prestatie.
35.4 ICT Prestatie: door Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde prestaties
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), onder meer (maar
niet uitsluitend) aangaande de levering, installatie, implementatie, conversie, het
onderhoud, de reparatie, de vervaardiging van of de advisering over (onderdelen
van) software, systeemsoftware, hardware (inclusief zaken waarin software een
belangrijke component vormt), IT of ICT-systemen, daaronder mede begrepen alle
bijbehorende materialen, hulpmiddelen, vervangings – of reserveonderdelen,
documentatie, verstrekte licenties, intellectuele eigendomsrechten of enige andere
rechten, alsmede het onderhoud en de hosting van netwerken of websites, de
levering van telecomdiensten en de registratie van domeinnamen en het ontwerpen
van websites en websitetoepassingen.
35.5 Gebrek(en): iedere feitelijke en juridische tekortkoming aangaande de ICT
Prestatie, daaronder in elk geval (doch niet uitsluitend) begrepen: het niet of niet
volledig voldoen van de ICT Prestatie aan de overeengekomen specificaties,
storingen alsmede het anderszins niet naar behoren functioneren van de ICT
Prestatie.
Artikel 36 Kwaliteit en garanties
36.1 Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 13, garandeert Leverancier:
-dat de ICT Prestatie ook bij piekbelasting zal voldoen aan de in dit artikel
genoemde eisen;
-dat de ICT Prestatie efficiënt, samenhangend, consistent en deugdelijk is en blijft;
-dat de ICT Prestatie volledig compatible is en blijft dan wel direct en zonder nadere
aanpassingen gebruikt kan worden voor het door AVBV beoogde doel, alles in
combinatie met de bestaande ICT omgeving ofwel infrastructuur bij AVBV;
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-dat de ICT Prestatie geen andere beveiligingsmaatregelen, functies of vreemde
elementen bevat (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: logic bombs, virussen, worms,
verborgen sleutels, Trojan horses of andere belemmeringen of vervuilingen) dan
zoals omschreven in de bijbehorende documenten;
-dat de ICT Prestatie zal worden doorontwikkeld en daarvan regelmatig nieuwe
upgrades en updates zullen worden uitgebracht;
-gedurende een tussen partijen nader overeen te komen minimale periode na de
totstandkoming van de overeenkomst, dat Leverancier in staat blijft om
gelijkwaardige, uitwisselbare en functioneel overeenkomende onderdelen,
componenten en uitbreidingen tegen een redelijke dan wel marktconforme prijs aan
AVBV uit te leveren zoals die beschikbaar zijn of zoals aangekondigd ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst.
36.2 AVBV heeft het recht, doch is niet verplicht, updates of upgrades van de ICT
Prestatie in gebruik te nemen.
36.3 Leverancier garandeert dat de kwaliteit en de capaciteiten van de door hem
ingeschakelde derden ten minste gelijkwaardig zijn aan die van hem.
36.4 Leverancier garandeert dat hij zich eveneens zal houden aan alle overige
(waaronder begrepen de in zijn branche gebruikelijk geldende) garanties en
verplichtingen, die een soortgelijke redelijk, zorgvuldig handelend en vakbekwaam
Leverancier in acht dient te nemen.
36.5 Leverancier is gehouden om Gebreken aangaande de ICT Prestatie die zich
binnen een periode van twaalf maanden na acceptatie als bedoeld in 39.7 hebben
geopenbaard zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van twee weken
nadat AVBV het Gebrek bij Leverancier heeft gemeld, kosteloos te verhelpen. Voor
zover de door Leverancier gehanteerde garantietermijn langer is dan de hiervoor
genoemde termijn van twaalf maanden, geldt die langere termijn.
36.6 De krachtens deze voorwaarden of op grond van de ICT Overeenkomst
geldende garantieaanspraken van AVBV, laten diens overige rechten ingeval van
tekortschieten van Leverancier volledig onverlet.
36.7 Ingeval ICT Prestaties krachtens een garantieaanspraak worden hersteld of
vervangen, geldt voor de vervangen of herstelde ICT Prestaties een nieuwe
garantietermijn als bedoeld in 36.5, ingaande op de eerste dag nadat het herstel of
de vervanging is uitgevoerd.
36.8 Ingeval Leverancier diens garantieverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt,
is AVBV (zonder dat een ingebrekestelling is vereist) gerechtigd om op kosten van
Leverancier de Gebreken zelf of door een derde te laten verhelpen, alles
onverminderd de overige rechten van AVBV in dat geval. Leverancier verleent
alsdan kosteloos alle daarvoor noodzakelijke medewerking.
36.9 Ingeval de ICT Prestatie op grond van nieuwe of gewijzigde wet – en
regelgeving (in de ruimste zin van het woord) moet worden aangepast, is
Leverancier verplicht AVBV daar zo spoedig mogelijk op te wijzen en verklaart
Leverancier zich nu voor alsdan reeds bereid die wijzigingen door te voeren tegen
een redelijke dan wel marktconforme prijs.
Artikel 37 Documentatie
37.1 Voor of uiterlijk op het moment van levering van de ICT Prestatie, verschaft
Leverancier AVBV kosteloos alle beschikbare documentatie over de ICT Prestatie
(waaronder tenminste, maar niet uitsluitend begrepen: al dan niet gedigitaliseerde
handleidingen, help-functies, wizards, technische of functionele beschrijvingen en
specificaties). Leverancier zal zorgen voor voldoende exemplaren van de
documentatie.
37.2 De in 37.1 bedoelde documentatie stelt Leverancier aan AVBV – naar keuze
van AVBV - ter beschikking in de Nederlandse of Engelse taal.
37.3 De in 37.1 bedoelde documentatie geeft een juiste, volledige en gedetailleerde
beschrijving van de ICT Prestatie, diens functies en beperkingen. Deze
documentatie stelt AVBV in staat om de ICT Prestatie te (laten) testen, onderhouden
en om alle functionaliteiten van de ICT Prestatie op eenvoudige wijze te kunnen
gebruiken.
37.4 Leverancier vervangt of wijzigt voor zijn rekening de in 37.1 bedoelde en door
hem geleverde documentatie ingeval op enig moment blijkt dat deze niet voldoende,
onjuist, verouderd, onduidelijk of onvolledig is.
Artikel 38 Levering, implementatie, installatie en bedrijfstest
38.1 Levering, implementatie dan wel installatie van de ICT Prestatie en het
uitvoeren van de bedrijfstest vindt plaats overeenkomstig het, op grond van de ICT
Overeenkomst, van toepassing zijnde tijdschema ofwel stipt op de overeengekomen
locatie, datum en tijdstip. Het tijdschema en / of de overeengekomen datum en
tijdstip zijn fataal en hebben geen andere strekking dan een in gebreke stellende
kracht en werking. Bij overschrijding daarvan komt Leverancier direct in verzuim.
38.2 Leverancier zal de implementatie en installatie van de ICT Prestatie zo goed en
volledig mogelijk afstemmen op de reeds bij AVBV aanwezige ICT-omgeving en
bestaande infrastructuur.
38.3 Leverancier rondt de implementatie en installatie van de ICT Prestatie altijd af
met een interne bedrijfstest. Binnen 7 dagen dan wel binnen een nader door AVBV
te stellen afwijkende termijn na de bedrijfstest, verstrekt Leverancier een schriftelijke
rapportage aan AVBV over de testresultaten. De bedrijfstest is echter uitsluitend
voor Leverancier zelf bedoeld om vast te stellen en te controleren of de ICT

Prestatie voldoet aan alle, krachtens deze voorwaarden en de ICT Overeenkomst,
gestelde eisen en voorschriften, waaronder begrepen alle overeengekomen
technische en functionele specificaties.
38.4 Ingeval Leverancier tijdens of na afloop van de bedrijfstest enige Gebreken
constateert, verhelpt Leverancier deze op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk
binnen 14 dagen dan wel binnen een nader door AVBV te stellen afwijkende termijn
na het uitvoeren van de bedrijfstest. Na het verhelpen van de Gebreken voert
Leverancier een nieuwe en tweede bedrijfstest uit, waarvan eveneens een
rapportage als bedoeld in 38.3 wordt opgesteld.
38.5 Indien uit de tweede bedrijfstest dan wel uit de rapportage als bedoeld in 38.4
naar voren komt dat de Gebreken nog niet zijn verholpen dan wel nieuwe Gebreken
zijn geconstateerd, schiet Leverancier vanaf dat moment reeds tekort in de
nakoming van zijn leverings-, implementatie – en installatieverplichting. Alsdan is
AVBV niet meer gehouden mee te werken aan de acceptatie van de ICT Prestatie of
acceptatietest daarvan en is zij gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, de
ICT Overeenkomst te beëindigen als bedoeld in 19.2. In plaats van de beëindiging in
te roepen blijft AVBV bevoegd een derde bedrijfstest of aanvullende bedrijfstesten
en herstel te verlangen overeenkomstig het bepaalde in 38.4, onverminderd de
overige rechten van AVBV wegens het eerdere tekortschieten als bedoeld in de
eerste volzin.
38.6 Leverancier kan tegenover AVBV geen rechten of weren ontlenen aan de door
hem uitgevoerde bedrijfstest(en), de testresultaten of de op grond daarvan
verstrekte testrapportage(s) als bedoeld in 38.3 en 38.4.
Artikel 39 Acceptatie ICT Prestatie
39.1 Nadat de bedrijfstest(en) heeft (hebben) plaatsgevonden en de in 38.3 en/of
38.4 bedoelde testrapportage(s) is (zijn) verstrekt en alle geconstateerde Gebreken
uit de bedrijfstestfase zijn verholpen, biedt Leverancier uiterlijk binnen veertien
dagen op eigen kosten een acceptatietest aan ten behoeve van AVBV. De
acceptatietest heeft betrekking op alle onderdelen van de ICT Prestatie.
39.2 AVBV is gerechtigd, doch niet verplicht, zich tijdens de acceptatietest te laten
bijstaan door een deskundige, alsmede is Leverancier bevoegd aanwezig te zijn bij
het uitvoeren van de acceptatietest.
39.3 Na afloop van de acceptatietest stelt AVBV een rapportage daarvan op waarin
diens bevindingen en de eventueel geconstateerde Gebreken worden omschreven.
Leverancier is gehouden tot (mede) ondertekening daarvan over te gaan, alsmede
bevoegd om eventuele opmerkingen daarin toe te voegen.
39.4 Ingeval Leverancier tot (mede) ondertekening van de in 39.3 bedoelde
rapportage overgaat, zonder enige opmerking of reactie te plaatsen bij de
geconstateerde Gebreken, geldt die rapportage als dwingend bewijs van de daarin
beschreven tekortkomingen en van de eventuele overige daarin gemaakte
afspraken of namens Leverancier gedane toezeggingen.
39.5 Zolang Leverancier niet tot (mede) ondertekening van de in 39.3 bedoelde
rapportage overgaat, zal of kan AVBV niet worden gehouden over te gaan tot
acceptatie of goedkeuring van de ICT Prestatie en blijft deze voor rekening en risico
van Leverancier zoals bepaald in 7.4, zelfs ingeval of nadat die Gebreken zijn
hersteld.
39.6 Ten aanzien van de eventuele Gebreken die tijdens of na afloop van de
acceptatietest zijn geconstateerd, is AVBV gerechtigd nakoming te verlangen
overeenkomstig het
bepaalde in 38.4 en is het bepaalde in 38.5 van
overeenkomstige toepassing.
39.7 AVBV heeft de ICT Prestatie pas geaccepteerd op het moment dat zij dat
ondubbelzinnig, onvoorwaardelijk en schriftelijk aan Leverancier heeft medegedeeld.
39.8 Zolang acceptatie als bedoeld in 39.7 niet heeft plaatsgevonden, blijft de ICT
prestatie voor rekening en risico van Leverancier.
39.9 De in 36.5 bedoelde garantietermijn vangt niet eerder aan dan op de eerste
dag, volgend op de dag waarop AVBV de in 39.7 bedoelde mededeling aan
Leverancier heeft verzonden.
Artikel 40 Intellectuele eigendom en overige rechten
40.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en eventuele overige (daarmee
vergelijkbare) rechten aangaande de ICT Prestatie (onder die prestatie wordt mede
begrepen de software, broncode en de voor het gebruik benodigde materialen en
documentatie) die, waar en wanneer ook, kunnen of zullen kunnen worden
uitgeoefend, berusten bij:
A: AVBV ingeval het een ICT Prestatie betreft die specifiek voor AVBV is of wordt
ontwikkeld, ontworpen of vervaardigd dan wel onder haar leiding of toezicht of aan
de hand van haar instructies of ontwerpen is of wordt gerealiseerd. Voor zover
nodig, worden deze rechten door Leverancier op grond van de ICT Overeenkomst
direct en onvoorwaardelijk overgedragen, welke overdracht reeds nu voor alsdan
door AVBV wordt aanvaard. Het bepaalde in 16.3 is van overeenkomstige
toepassing;
B: Leverancier of een derde in alle overige gevallen als bedoeld onder A. In dat
geval verleent Leverancier uit eigen beweging kosteloos en terstond een nietexclusieve en niet opzegbare (sub) gebruikslicentie voor onbepaalde tijd, die ten
minste toereikend moet zijn om de verplichtingen krachtens deze voorwaarden of de
ICT Overeenkomst tijdig en adequaat te kunnen nakomen.
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40.2 De overdracht aan AVBV van de bij 40.1 onder A genoemde rechten vindt
plaats door ondertekening van de ICT Overeenkomst. Ingeval voor die overdracht
een nadere akte of een andere, nadere, leverings– of vestigingshandeling is vereist,
machtigt Leverancier AVBV hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk om die akte
mede namens hem op te maken en te ondertekenen dan wel (mede) namens hem
de eventuele andere, nadere, leverings- of vestigingshandelingen te verrichten. Voor
zover nodig, machtigt Leverancier hierbij AVBV eveneens onherroepelijk om de
overdracht van deze rechten in of over te schrijven in de daarvoor bestemde
registers.
40.3 De in 40.2 bedoelde volmacht doet niet af aan de verplichting van Leverancier
om op eerste verzoek van AVBV kosteloos medewerking te verlenen aan de aldaar
bedoelde overdracht, zonder daarbij nadere voorwaarden te kunnen stellen.
40.4 Voor zover de in 40.1 bedoelde rechten bij AVBV berusten als bedoeld onder
A, is Leverancier gehouden om de broncode van de ICT Prestatie aan AVBV
kosteloos ter beschikking te stellen, uiterlijk op het moment van levering of
acceptatie als bedoeld in 39.7. Leverancier mag geen back-ups van de broncode
bewaren en mag de broncode niet gebruiken voor andere doeleinden dan ten
behoeve van de ICT Prestatie of ICT Overeenkomst op grond waarvan de broncode
is vervaardigd.
40.5 Voor zover wijzigingen in de ICT Prestatie leidt tot wijzigingen in de broncode,
is het bepaalde in 40.4 van overeenkomstige toepassing op de gewijzigde broncode.
40.6 Voor zover de in 40.1 bedoelde rechten bij Leverancier berusten als bedoeld
onder B, is Leverancier gehouden om op eerste verzoek van AVBV kosteloos mee
te werken aan het afsluiten van een escrow overeenkomst voor de broncode van de
ICT Prestatie (of voor wijzigingen in de broncode ingeval de ICT Prestatie wijzigt)
met een door AVBV aan te wijzen escrow agent tegen nader overeen te komen
schriftelijke voorwaarden.
40.7 AVBV is bevoegd enkele back-ups te maken van de door Leverancier
geleverde software. Indien AVBV daartoe, om welke reden dan ook, niet in staat is,
zal Leverancier enkele back-ups kosteloos aan AVBV ter beschikking stellen.
40.8 Voor zover de in 40.1 bedoelde rechten niet bij Leverancier berusten als
bedoeld onder B, zal Leverancier dat zo spoedig mogelijk ofwel tijdig voor het sluiten
van de ICT Overeenkomst schriftelijk aan AVBV kenbaar maken. Leverancier
garandeert dat hij van de rechthebbende(n) de bevoegdheid heeft verkregen om de
(sub) gebruikslicenties te mogen verstrekken als bedoeld bij 40.1 onder B, alsmede
bevoegd is om de ICT Prestatie ten behoeve van AVBV te onderhouden en te
wijzigen.
40.9 De overdracht van enig recht aan AVBV of aan haar verleende
gebruikslicenties krachtens dit artikel blijft of blijven in stand na beëindiging of
ontbinding van de ICT Overeenkomst en vormen geen voorwerp van enige
ongedaanmakingsverplichting voor AVBV. Het bepaalde in artikel 16 blijft na
beëindiging of ontbinding eveneens van kracht.
Artikel 41 Ondersteuning en onderhoud
41.1 Leverancier maakt AVBV en de gebruikers van de ICT Prestatie kosteloos
vertrouwd met het gebruik ervan. Ondersteuning wordt verleend door vakbekwame
en daartoe geschikte deskundigen, die bij voorkeur eveneens hebben deelgenomen
aan de implementatie, installatie en eventueel betrokken zijn geweest bij de
acceptatietest(en).
41.2 Leverancier verklaart zich bereid om personeel van AVBV opleidingen te
verschaffen voor het gebruik van de ICT Prestatie. Leverancier is pas gerechtigd
enige vergoeding voor opleiding bij AVBV in rekening te brengen nadat daarvoor
een schriftelijke overeenkomst met AVBV is gesloten, uitgaande van redelijke
voorwaarden en tarieven.
41.3 Leverancier verklaart zich bereid om op eerste verzoek van AVBV de ICT
Prestatie te gaan onderhouden en daartoe een onderhoudsovereenkomst dan wel
Service Level Agreement (SLA) met AVBV af te sluiten waarin concrete service
levels zullen zijn omschreven en sancties zijn omschreven indien deze niet worden
behaald.
41.4 Onder onderhoud van de ICT Prestatie wordt ten minste begrepen:
-het treffen van preventieve maatregelen voor het optimaal functioneren van de ICT
Prestatie conform de overeengekomen specificaties en functionaliteiten;
-het zo spoedig mogelijk opsporen en adequaat verhelpen van storingen en
Gebreken;
-het na schriftelijke toestemming van AVBV wijzigen van de ICT Prestatie, met onder
meer als doel om de betrouwbaarheid te vergroten, functies te veranderen, nieuwe
functies toe te voegen of gebruiksproblemen daarbij op te lossen;
-het regelmatig uitbrengen van nieuwe upgrades en releases van de ICT Prestatie,
waarbij AVBV niet gehouden is of kan worden om de laatste versies te
implementeren.
41.5 Indien geen onderhoudsovereenkomst met AVBV is afgesloten, is AVBV
bevoegd het onderhoud in eigen beheer uit te voeren of dit aan een derde op te
dragen. Alsdan verleent Leverancier kosteloos daaraan diens onvoorwaardelijke
medewerking, onder meer door de benodigde hulpmiddelen en informatie te
verschaffen.
Enschede, 1 maart 2014
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