Algemene inkoopvoorwaarden van
BASF Nederland B.V. en in Nederland
gevestigde verbonden BASF
ondernemingen
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle contracten met de Aannemer. De
toepasselijkheid van eventuele door de Aannemer
toegepaste algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk verworpen.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna de 'Algemene
Inkoopvoorwaarden' genoemd) vormen een integraal onderdeel
van alle (toekomstige) contracten betreffende de levering van
goederen of diensten tussen respectievelijk de leverancier of de
dienstverlener (hierna te noemen 'Aannemer') en BASF
Nederland B.V en een in Nederland gevestigde verbonden
onderneming
van
BASF
SE
(hierna
te
noemen
'Opdrachtgever'). Zij zullen van toepassing zijn indien en voor
zover geen andere voorwaarden zijn overeengekomen en in het
betreffende contract zijn vastgelegd.
De toepasselijkheid van eventuele door de Aannemer
toegepaste algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
verworpen. Eventuele algemene voorwaarden van de
Aannemer zijn alleen geldig indien en voor zover de Aannemer
een schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever ontvangt
waarin uitdrukkelijk wordt bevestigd dat de Opdrachtgever de
algemene voorwaarden van de Aannemer accepteert. In het
bijzonder zullen eventuele verwijzingen door de Opdrachtgever
naar correspondentie van de Aannemer die de algemene
voorwaarden van de Aannemer bevat of hiernaar verwijst, niet
inhouden dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden op dit contract accepteert.
1.2 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden blijven van kracht en
zullen prevaleren boven eventuele algemene voorwaarden van
de Aannemer, zelfs als de Opdrachtgever goederen / diensten
accepteert in de wetenschap dat de Aannemer voornemens is
deze te leveren onder de algemene voorwaarden van de
Aannemer die van deze Algemene Inkoopvoorwaarden afwijken
of hiermee in strijd zijn.
2. Offerte
2.1 Offertes en prijsopgaven worden niet gecompenseerd en
leiden tot geen enkele verplichting aan de zijde van de
Opdrachtgever.
2.2 In zijn offerte dient de Aannemer eventuele verschillen
tussen zijn offerte en de aanvraag van de Opdrachtgever
expliciet te vermelden. Als de Aannemer een alternatieve
oplossing voor een aanvraag heeft die technologisch of
economisch beter is, dient hij deze aanvullend aan de
Opdrachtgever aan te bieden.
3. Leveringsdatum, gedeeltelijke levering van goederen /
diensten
3.1 De Aannemer moet zich respectievelijk aan de
overeengekomen leveringsdata of data van het verlenen van
diensten houden. In geval van levering van goederen vereist
een dergelijke naleving de levering vrij van gebreken aan de
Opdrachtgever tijdens de normale werktijden van de
Opdrachtgever
en
vergezeld
van
de
vereiste
verzenddocumenten op het in de inkooporder genoemde adres
(hierna te noemen 'Plaats van bestemming'). Als de
Opdrachtgever en de Aannemer een levering inclusief
assemblage / service zijn overeengekomen, zal de levering van
de goederen vrij van gebreken pas worden geacht te hebben
plaatsgevonden nadat de montage / service naar behoren is
uitgevoerd zoals in het contract gespecificeerd. Als een formele
acceptatieprocedure wettelijk is bepaald of in het contract is
beschreven, dienen beide partijen zich aan de voor deze
acceptatie aangegeven tijd te houden. Vervroegde of
gedeeltelijke leveringen van goederen / diensten vereisen
voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.
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3.2 Als de Aannemer inziet dat hij zijn contractuele
verplichtingen niet of niet geheel of niet binnen de vastgestelde
periode kan nakomen, moet hij de Opdrachtgever hiervan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. De mededeling
moet zowel de reden(en) voor de vertraging als de verwachte
verlenging van de leveringstermijn bevatten. Acceptatie door de
Opdrachtgever van een vertraagde of gedeeltelijke levering van
goederen / diensten betekent in geen geval dat de
Opdrachtgever afstand doet van enige rechten met betrekking
tot te late of gedeeltelijke levering van goederen / diensten.
3.3 Indien door de Opdrachtgever documenten worden
opgesteld om de Aannemer in staat te stellen de opdracht uit te
voeren, is het de verantwoordelijkheid van de Aannemer om
deze documenten tijdig op te vragen.
4. Duurzaamheid
4.1 De Opdrachtgever oefent zijn bedrijf uit volgens het
principe van duurzame ontwikkeling en houdt zich aan de
internationaal erkende fundamentele normen voor gezondheid
en veiligheid op het werk, milieubescherming, arbeids- en
mensenrechten alsook verantwoord ondernemingsbestuur
(hierna te noemen 'ESG-normen'). De Opdrachtgever heeft zijn
begrip van de ESG-normen beschreven in de Gedragscode
voor
Leveranciers
(http://www.basf.com/supplier-code-ofconduct). De Opdrachtgever verwacht dat de Aannemer zich
aan de ESG-normen houdt. Verder vraagt de Opdrachtgever
van de Aannemer dat deze ervoor zorgt dat al zijn
onderaannemers op elk niveau zich eveneens aan de ESGnormen houden. De Opdrachtgever heeft het recht om naleving
van de ESG-normen te controleren met betrekking tot het deel
van de Aannemer, hetzij zelf, hetzij via een door de
Opdrachtgever aangestelde derde.
4.2 Tijdens de uitvoering van het contract moet de Aannemer
voldoen aan de eisen met betrekking tot gezondheid en
veiligheid op het werk en milieubescherming, zoals beschreven
in de inkooporder van de Opdrachtgever.
5. Kwaliteit
5.1 De Opdrachtgever dient een effectieve kwaliteitsbewaking
uit te voeren en in stand te houden en dit desgevraagd jegens
de Opdrachtgever aan te tonen. De Aannemer dient op verzoek
van de Opdrachtgever volgens een kwaliteitsbeheersysteem
zoals ISO 9000 ff. of een vergelijkbaar systeem van een gelijk
niveau te werken. De Opdrachtgever heeft het recht om dit
kwaliteitsbewakingssysteem te inspecteren, hetzij zelf, hetzij via
een door de Opdrachtgever aangestelde derde.
5.2 Eventuele wijzigingen aan de te leveren goederen of
diensten vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Opdrachtgever.
6. Tests en inspecties tijdens de uitvoering van het
contract
6.1 De Opdrachtgever heeft het recht om op ieder moment
tijdens de uitvoering van het contract door de Aannemer
inspecties uit te voeren. Voor dit expliciete doel is de
Opdrachtgever bevoegd om tijdens de normale werkuren van
de Aannemer en na voorafgaande mededeling het terrein van
de Aannemer te betreden en de installaties en faciliteiten die
relevant zijn voor de uitvoering van het contract te bezoeken.
De Aannemer en de Opdrachtgever dragen ieder hun eigen
kosten met betrekking tot het uitvoeren van dergelijke
inspecties.

maart 2018

Algemene inkoopvoorwaarden van
BASF Nederland B.V. en in Nederland
gevestigde verbonden BASF
ondernemingen

6.2 Dergelijke inspecties betekenen niet dat de Opdrachtgever
afstand doet van contractuele of wettelijke rechten.
7. Inschakeling van onderaannemers
De Aannemer mag derden (in het bijzonder onderaannemers)
uitsluitend inschakelen of vervangen met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Als de
Aannemer voornemens is om vanaf het begin gebruik te maken
van onderaannemers voor de uitvoering van het contract, moet
de Aannemer de Opdrachtgever hiervan bij het indienen van
zijn offerte op de hoogte stellen. Er za geen sprake zijn van een
directe arbeidsrelatie tussen enerzijds de Aannemer en/of zijn
personeel en anderzijds de Opdrachtgever.
8. Levering, verzending, verpakking en risico- en
eigendomsoverdracht
8.1 Tenzij anders overeengekomen, moeten de goederen
franco ter plaatse (Incoterms 2010) op de plaats van
bestemming
worden
afgeleverd.
Tenzij
anders
overeengekomen, moet de levering vergezeld gaan van twee
exemplaren van de vrachtbrief, de paklijst, reinigings- en
inspectiecertificaten volgens de afgesproken specificaties en
alle overige benodigde documenten. Indien bekend, moeten de
volgende gegevens in alle verzenddocumenten en – in geval
van verpakte goederen – ook op de buitenverpakking worden
vermeld: inkoopordernummer, bruto- en nettogewicht, aantal
pakketten en soort verpakking (wegwerpbaar/geschikt voor
hergebruik), voltooiingsdatum alsmede de plaats van
bestemming (uitlaadpunt) en de ontvanger. Bij projecten
moeten ook het volledige opdrachtnummer en het
assemblagegebouw worden aangegeven.
8.2 Voor leveringen uit derde landen (invoer), is de
Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inklaring van de
goederen. De Aannemer bezorgt de Opdrachtgever alle
documenten en informatie noodzakelijk om een volledige en
correcte invoeraangifte in te vullen en neer te leggen bij de
verantwoordelijke douaneautoriteiten, zoals vereist in de
douaneregelgeving van het land van invoer.
8.3 De Aannemer brengt de Opdrachtgever schriftelijk op de
hoogte van het percentage goederen en diensten van US
oorsprong.
8.4 De Aannemer dient tijdens de levering in het belang van de
Opdrachtgever te handelen. De goederen moeten worden
verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen. De
Aannemer is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg
van onjuiste verpakking en dit conform de wettelijke
voorschriften.
8.5 Voor binnenlandse leveringen, op verzoek van de
Opdrachtgever dient de Aannemer na de levering eventueel
verzamelde
buitenverpakking
en
transporten
verkoopverpakking op de plaats van bestemming op te halen
en deze af te voeren of dit door een derde te laten doen.
8.6 De Aannemer dient gevaarlijke producten volgens de
toepasselijke nationale en internationale wetten en
voorschriften te verpakken, te labelen en te verzenden. De
Aannemer voldoet aan alle verplichtingen voor leveranciers
(volgens artikel 3 (32) van de REACH-verordening (EG) nr.
1907/2006/EG (hierna te noemen 'REACH')) met betrekking tot
de levering van goederen. De Aannemer zal in het bijzonder in
alle gevallen zoals vastgelegd in artikel 31 (1) t/m (3) REACH
een
veiligheidsinformatieblad
aan
de
Opdrachtgever
verstrekken volgens artikel 31 REACH in de nationale taal van
het ontvangende land.
8.7 Tot aan de daadwerkelijke levering van de goederen zoals
vermeld in het contract en in de in de bepalingen 8.1 en 8.2
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genoemde documenten op de plaats van bestemming draagt
de Aannemer het risico van verlies of schade. Indien de partijen
een levering inclusief installatie / montage / service zijn
overeengekomen, gaat het risico op verlies of schade over op
de Opdrachtgever nadat de installatie / montage / service naar
behoren is uitgevoerd in overeenstemming met het contract en
na de overdracht van de goederen.
Als wettelijk of contractueel een formele acceptatie is bepaald,
wordt de uiterste datum voor de acceptatie door beide partijen
op schriftelijk verzoek van de Aannemer vastgesteld. Het
resultaat van de acceptatie-inspectie wordt in een
acceptatiecertificaat gedocumenteerd. De Aannemer draagt het
risico van verlies pas over aan de Opdrachtgever nadat de
Opdrachtgever
een
succesvolle
acceptatie
in
het
acceptatiecertificaat heeft bevestigd. Acceptatie mag niet op
een andere wijze plaatsvinden, in het bijzonder niet door middel
van inspecties, rapporten van deskundigen, certificaten of
werkregistraties. Betaling van factuursaldi is geen indicatie voor
acceptatie.
8.8 Het eigendom wordt overgedragen op het moment van de
levering van materiaal / goederen. Een bepaling die de
eigendomsoverdracht uitstelt of een voorbehoud met betrekking
tot deze overdracht vaststelt, kan niet aan de Opdrachtgever
worden tegengeworpen. De eenzijdige opname van een beding
van eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden of
enig ander document van de Aannemer is niet aanvechtbaar
jegens de Opdrachtgever en kan alleen na schriftelijke
goedkeuring van de Opdrachtgever worden aangevochten.
9. Herkomst en status van goederen
9.1 De Aannemer maakt de niet-preferentiële herkomst van
goederen (land van herkomst) in commerciële documenten
bekend. Indien van toepassing verstrekt de Aannemer ook een
certificaat inzake goederenverkeer A.TR. Op verzoek van de
Opdrachtgever verstrekt de Aannemer een bewijs / certificaat
van herkomst waarin de herkomst van de goederen wordt
vermeld.
9.2 Voor zover de levering binnen de preferentiële handel valt,
moeten de goederen voldoen aan de voorschriften voor de
preferentiële herkomst van goederen zoals bepaald in de
bilaterale of multilaterale overeenkomsten of de eenzijdige
voorschriften voor de herkomst van goederen conform het
Stelsel van Algemene Preferenties (SAP).
10. Staat van de levering / dienst, klachten, rechten in
geval van gebreken
10.1 De Aannemer is verantwoordelijk voor de levering van
goederen en diensten vrij van gebreken, in het bijzonder dat ze
voldoen aan de overeengekomen specificatie van goederen en
diensten, en hij moet er bovendien voor zorgen dat
gegarandeerde eigenschappen en functies aanwezig zijn.
Daarnaast garandeert de Aannemer dat de goederen en
diensten voldoen aan de huidige technische normen en – indien
van toepassing – de algemeen erkende normen met betrekking
tot veiligheid in de fabriek en arbeidsgerelateerde
gezondheidszorg en hygiëne, dat ze worden geleverd door
hiervoor
gekwalificeerd
personeel
en
dat
ze
in
overeenstemming zijn met alle relevante wettelijke
voorschriften. Als de te leveren goederen bestaan uit machines,
apparatuur of installaties, moeten deze voldoen aan de op het
moment van uitvoering van het contract geldende speciale
veiligheidseisen voor machines, apparatuur en installaties en
voorzien zijn van een CE-markering.
10.2 De Aannemer garandeert dat alle materialen waaruit de
goederen bestaan correct vooraf zijn geregistreerd, zijn
geregistreerd (of van de registratieplicht zijn ontheven) en –
indien relevant – volgens de toepasselijke eisen van REACH
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voor de door de Opdrachtgever bekendgemaakte toepassingen
zijn goedgekeurd.
Als de goederen zijn geclassificeerd als artikelen volgens artikel
7 van REACH, geldt de bovenstaande zin ook voor uit
dergelijke goederen vrijkomende stoffen. Bovendien dient de
Aannemer de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen
als een onderdeel van het product een stof bevat die voldoet
aan de criteria van artikel 57 en 59 van REACH (de
zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen) en deze stof in een
concentratie van meer dan 0,1 massaprocent (W/W) aanwezig
is. Dit geldt ook voor verpakkingsproducten.
10.3 De Opdrachtgever dient de Aannemer binnen veertien
(14) dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van
bestemming van eventuele visueel zichtbare gebreken op de
hoogte te stellen. De Opdrachtgever moet eventuele gebreken
die later aan het licht komen binnen veertien (14) dagen na
vaststelling hiervan melden. De datum van het versturen van
een dergelijke mededeling aan de Aannemer is bepalend voor
de vraag of deze mededeling rechtsgeldig is gedaan en de
Aannemer doet hierbij afstand van zijn recht om tegen enige
vertraagde melding van een gebrek bezwaar te maken.
10.4 In geval van gebreken / tekortkomingen heeft de
Opdrachtgever het recht om volgens de toepasselijke wet
herstel van deze gebreken te eisen, onverminderd de overige
aanspraken van Opdrachtgever. De wijze van herstel is ter
beoordeling van de Opdrachtgever. In verband met het herstel
moeten de goederen aan de Aannemer ter beschikking worden
gesteld op de plaats van bestemming of op de locatie waar de
goederen zich bevonden toen de gebreken werden ontdekt,
naar voorkeur van de Opdrachtgever. De Aannemer draagt de
kosten van het herstel en moet het herstel in alle opzichten
uitvoeren volgens de instructies en wensen van de
Opdrachtgever. Als (i) het herstel niet binnen een redelijke
periode is uitgevoerd, (ii) het herstel niet is gelukt, of (iii) het
volgens de toepasselijke wet niet nodig is om een termijn voor
herstel vast te leggen, heeft de Opdrachtgever het recht om in
geval van gebreken verdere wettelijke rechten te doen gelden.
10.5 Als de geleverde goederen van de overeenkomst afwijken
en de Aannemer verzuimt om, nadat hij in gebreke is gesteld,
de geconstateerde gebreken binnen de door de Opdrachtgever
hiervoor vastgestelde tijdslimiet te herstellen, heeft de
Opdrachtgever het recht de goederen op kosten van de
Aannemer in de overeengekomen staat te herstellen of te laten
herstellen.
10.6 De toepasselijke wettelijke regeling is van toepassing met
betrekking tot tekortkoming en verjaring. Eventuele aanvullende
rechten van de Opdrachtgever met betrekking tot de
aansprakelijkheid van de Aannemer voor tekortkoming of
eventuele garanties blijven onverminderd van kracht.
11. Inbreuk op eigendomsrechten
Het is de verantwoordelijkheid van de Aannemer om te zorgen
dat de levering van de goederen en/of diensten en het gebruik
daarvan door de Opdrachtgever conform het contract geen
inbreuk maakt op octrooiwetten, auteursrechten of andere
rechten van derden. Ondanks wettelijke claims dient de
Aannemer de Opdrachtgever te vrijwaren tegen eventuele
vorderingen van derden als gevolg van schending van één van
de
bovengenoemde
eigendomsrechten
waarvoor
de
Opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld. De
Aannemer draagt de kosten van eventuele licentierechten,
uitgaven en vergoedingen die de Opdrachtgever betaalt in
verband met het voorkomen en/of rectificeren van eventuele
schendingen van eigendomsrechten.
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12. Verzekering
De Aannemer dient op eigen kosten een toereikende
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor schade
waarvoor hijzelf of zijn onderaannemers of agenten, waarvoor
de Aannemer eveneens aansprakelijk is, verantwoordelijk zijn.
Het bewijs van het door de verzekering gedekte bedrag per
schadegeval zal op verzoek van de Opdrachtgever worden
overgelegd. De omvang en het bedrag van de
verzekeringsdekking hebben geen invloed op de contractuele
en wettelijke aansprakelijkheid van de Aannemer.
13. Facturering, betaling
13.1 De overeengekomen prijzen zijn netto exclusief betaling
over de toegevoegde waarde (BTW-tarief). Er worden facturen
ingediend voor uitgevoerde leveringen en diensten. Deze
facturen dienen te voldoen aan de relevante wettelijke
factureringseisen volgens de nationale BTW-wetgeving
waaraan de te factureren leveringen / diensten zijn
onderworpen. Als de Opdrachtgever de factuur voor de
Aannemer opstelt (self-billing (Evaluated Receipt Settlement
(ERS)), moet de Aannemer alle vereiste gegevens volgens de
vooraf vastgestelde toepasselijke BTW-wetgeving aan de
Opdrachtgever verstrekken.
13.2 De Aannemer moet voor iedere inkooporder een aparte
factuur verstrekken. De factuur moet het volledige ordernummer
van de Opdrachtgever en, indien van toepassing, het nummer
van de vrachtbrief van de Aannemer bevatten. Certificaten van
uitgevoerde werkzaamheden en eventuele andere gegevens
moeten samen met de factuur worden ingediend. Facturen
moeten overeenstemmen met de informatie in de inkooporder
wat betreft de beschreven goederen, de prijs, het aantal, de
volgorde van de artikelen en de artikelnummers. De facturen
moeten naar het door de Opdrachtgever in de inkooporder
opgegeven adres worden gestuurd.
13.3 Tenzij anders overeengekomen, dient de Opdrachtgever
betaling te voldoen binnen de 60 dagen nadat een factuur, die
aan de toepasselijke BTW-eisen voldoet, op het factuuradres is
ontvangen. In geval van self-billing gaat de betalingstermijn in
op de datum waarop de factuur is verstrekt. De betaling zal
worden uitgevoerd onder voorbehoud van vaststelling dat de
goederen/diensten volledig en conform de bestelling zijn
geleverd.
13.4 Betaling door de Opdrachtgever is geen indicatie voor
acceptatie van voorwaarden of prijzen en betekent niet dat de
Opdrachtgever afstand doet van zijn recht betreffende
geleverde goederen / diensten die van de overeengekomen
goederen /diensten afwijken, het recht van de Opdrachtgever
op inspectie en zijn recht om op grond van andere redenen met
betrekking tot een factuur te reclameren.
14. Toewijzing van het contract, overdracht, wijziging van
de bedrijfsnaam, verrekening, retentierecht
14.1 De Aannemer mag de rechten en verplichtingen uit
hoofde van het contract met de Opdrachtgever uitsluitend met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever
aan derden overdragen.
14.2 De Aannemer moet krachtens de wet de Opdrachtgever
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enige
overdracht van het contract en enige wijziging van de
handelsnaam.
14.3 De Opdrachtgever mag de rechten en verplichtingen uit
het contract met de Aannemer op elk gewenst moment zonder
voorafgaande toestemming van de Aannemer overdragen aan
BASF SE, Ludwigshafen (am Rhein) of aan elke onderneming
die direct of indirect gecontroleerd wordt door of onder de
gezamenlijke controle staat van BASF SE, Ludwigshafen (am
Rhein), Duitsland, hetzij door eigendom van ten minste 50%
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van de stemrechtverlenende effecten, hetzij op basis van een
contract of anderszins.
14.4 De Aannemer mag alleen vorderingen die onbetwist zijn
of die bevestigd zijn door een rechterlijke uitspraak verrekenen.
De Aannemer heeft slechts een retentierecht indien de
vordering ten gevolge waarvan het retentierecht als geldig
wordt beschouwd zijn oorsprong vindt in dezelfde contractuele
relatie.
15. Beëindiging, ontbinding
15.1 Het contract mag zonder opzeggingstermijn om een
belangrijke reden worden beëindigd. Gronden voor een
belangrijke reden zijn in het bijzonder, zonder hiermee een
limitatieve opsomming te geven:
– een ernstige tekortkoming van de verplichtingen door de
Aannemer die niet binnen een door de Opdrachtgever
vastgestelde redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke
klacht wordt hersteld; of
– een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van
een partij die het vermogen van deze partij om haar
verplichtingen volgens het contract en/of haar belasting- en/of
sociale verplichtingen na te komen, dreigt aan te tasten; of
– als de aankoop of het gebruik van de goederen of de dienst
als gevolg van wettelijke- of overheidsbepalingen volledig of
gedeeltelijk ongeoorloofd is of wordt.
Als de Opdrachtgever het contract om een belangrijke reden
beëindigt en als andere bestaande contracten tussen de
Opdrachtgever en de Aannemer om dezelfde belangrijke reden
niet in stand kunnen worden gehouden, heeft de Opdrachtgever
tevens het recht om deze andere contracten die op het moment
van beëindiging bestaan en contracten die nog niet zijn
uitgevoerd, tegen een pro rata compensatie voor de reeds
geleverde diensten te beëindigen. In dergelijke gevallen heeft
de Aannemer geen recht op verdere vorderingen betreffende
schadeloosstelling, terugbetaling van kosten of vergoeding.
15.2 Als de Aannemer documenten, gegevens, plannen of
tekeningen met betrekking tot of ten behoeve van de uitvoering
van het contract van de Opdrachtgever heeft ontvangen, moet
de Aannemer deze in geval van beëindiging van het contract
door de Opdrachtgever onmiddellijk aan de Opdrachtgever
overhandigen. Deze eisen zijn van overeenkomstige toepassing
in geval van ontbinding.
16. Verwijderingsplicht van de Aannemer in geval van
beëindiging van het contract
In geval van beëindiging van het contract door de
Opdrachtgever moet de Aannemer op eigen kosten en
ongeacht de redenen van de beëindiging zijn machines,
gereedschappen en apparatuur onmiddellijk ontmantelen en
verwijderen. Eventueel door de werkzaamheden van de
Aannemer geproduceerd afval of puin moet direct worden
verwijderd en op de juiste manier door de Aannemer op eigen
kosten worden afgevoerd. Als de Aannemer deze
verplichtingen niet nakomt, mag de Opdrachtgever de
werkzaamheden als deze na het verstrijken van een redelijke
periode niet zijn voltooid, zelf uitvoeren of door derden laten
uitvoeren en de gemaakte kosten bij de Aannemer in rekening
brengen.
17. Documenten, vertrouwelijkheid, gebruiksrechten
17.1 De Aannemer moet de overeengekomen aantallen van
eventuele plannen, berekeningen of andere documenten aan
de Opdrachtgever verstrekken om te voorkomen dat de
contractuele deadline voor uitvoering wordt overschreden.
17.2 De herziening van documenten door de Opdrachtgever
ontheft de Aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden op
grond van het contract.
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17.3 Eventuele modellen, monsters, tekeningen, gegevens,
materialen en andere door de Opdrachtgever aan de Aannemer
verstrekte documenten (hierna te noemen 'Documentatie van
de Opdrachtgever') blijven eigendom van de Opdrachtgever en
moeten op ieder moment op zijn verzoek onmiddellijk aan de
Opdrachtgever worden geretourneerd. De Aannemer heeft niet
het recht om enige Documentatie van de Opdrachtgever te
behouden. De Aannemer moet de eigendomsrechten van de
Opdrachtgever met betrekking tot alle Documentatie van de
Opdrachtgever in acht nemen.
17.4 De Aannemer is verplicht om alle technische,
wetenschappelijke, commerciële en andere informatie die hij
direct of indirect in verband met het contract heeft verkregen, in
het bijzonder de in de Documentatie van de Opdrachtgever
verstrekte informatie (hierna te noemen 'Vertrouwelijke
Informatie'), vertrouwelijk te behandelen. De Aannemer mag
Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor commerciële
doeleinden, tot onderwerp van industriële eigendomsrechten
maken, op enigerlei wijze aan derden doorgeven of voor hen
toegankelijk maken, of gebruiken voor andere doeleinden dan
de uitvoering van het contract. Deze verplichting is
ondergeschikt aan enige openbaarmakingsverplichtingen van
wettelijke, gerechtelijke of officiële aard. De bovengenoemde
verplichting tot vertrouwelijkheid blijft gedurende een periode
van tien (10) jaar na beëindiging van het contract van kracht.
Deze vertrouwelijkheidseis omvat geen informatie die de
Aannemer al voor de bekendmaking van deze informatie door
de Opdrachtgever rechtmatig in bezit had, op rechtmatige wijze
algemeen bekend is of rechtmatig van een derde is ontvangen.
Deze vertrouwelijkheidseis omvat evenmin de informatie die
wordt bekendgemaakt aan personen die aan een wettelijke
verplichting tot vertrouwelijkheid zijn onderworpen, maar de
Aannemer mag deze persoon niet van zijn/haar verplichting tot
vertrouwelijkheid ontheffen. De bewijslast voor een dergelijke
uitzondering berust bij de Aannemer. De Aannemer dient er
tevens voor te zorgen dat zijn/haar werknemers en
plaatsvervangende
zaakwaarnemers
die
onder
deze
vertrouwelijkheidsovereenkomst vallen, door middel van
passende contractuele afspraken verplicht worden tot
vertrouwelijkheid volgens de in deze Inkoopvoorwaarden
vastgelegde regels. De Aannemer dient desgevraagd jegens de
Opdrachtgever schriftelijk aan te tonen dat hij aan deze
verplichtingen voldoet.
De Aannemer dient met name te allen tijde alle vereiste,
passende voorzorgsmaatregelen en andere maatregelen te
treffen om de verkregen Vertrouwelijke Informatie effectief te
beschermen tegen verlies of toegang door onbevoegden. Dit
omvat in het bijzonder het bewerkstelligen en in stand houden
van passende, vereiste voorzorgsmaatregelen betreffende
toegang tot of het betreden van faciliteiten, magazijnen, ITsystemen,
data-opslagsystemen
en
andere
informatieopslagsystemen, in het bijzonder de systemen die
Vertrouwelijke Informatie bevatten. Dit omvat tevens het
informeren en instrueren van de personen die volgens deze
bepaling toegang tot Vertrouwelijke Informatie krijgen. De
Aannemer moet indien Vertrouwelijke Informatie verloren is
gegaan en/of voor onbevoegde partijen toegankelijk is
geworden, de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk
op de hoogte stellen.
17.5 De Aannemer dient de Opdrachtgever vrij overdraagbare
en onbeperkte gebruiksrechten te verschaffen betreffende
gebied, inhoud of tijd voor alle plannen, tekeningen, grafieken,
berekeningen en andere documenten met betrekking tot het
contract in alle bekende mediaformats, zoals elektronische
media, internet en online media, die op alle beeld-, geluids- en
gegevensopslagsystemen zijn opgeslagen. Deze informatie kan
door de Aannemer zelf of door derden zijn opgesteld (hierna te
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noemen 'Werkresultaten'). De Opdrachtgever heeft in het
bijzonder het recht om deze Werkresultaten geheel of
gedeeltelijk te benutten, te dupliceren en te verspreiden alsook
om deze te wijzigen, te herzien of de bovengenoemde
activiteiten door derden te laten uitvoeren. De Opdrachtgever
heeft tevens het recht om derden dezelfde volledige rechten te
verlenen met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk gebruik
maken van dergelijke Werkresultaten, inclusief eventuele
tussenliggende wijzigingen en/of herzieningen. De Aannemer
verleent aan de Opdrachtgever het gebruiksrecht betreffende
de bovengenoemde Werkresultaten, inclusief alle soorten
gebruik van welke aard ook, ongeacht of deze op het moment
van toekenning van het Contract bekend waren. De
toepasselijke wettelijke voorschriften zullen hierop van
toepassing zijn.
De Opdrachtgever heeft het absolute en onherroepelijke recht
om voor het verkrijgen van licenties en Werkresultaten van
intellectuele diensten, met name studies, specificaties,
gebruikerseisen en functionele ontwerpspecificaties, specifieke
ontwikkelingen in en aanpassingen van software, al deze
Werkresultaten te gebruiken op het terrein van de
Opdrachtgever en op de terreinen van alle verbonden
ondernemingen conform paragraaf 2:24b van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek.
17.6 Ingeval de Aannemer, in de loop van de uitvoering van het
desbetreffende contract, van de Opdrachtgever of op andere
wijze persoonlijke gegevens ontvangt met betrekking tot
werknemers
van
de
Opdrachtgever
(hierna
“Persoonsgegevens” genoemd), zijn de volgende bepalingen
van toepassing.
Indien de verwerking van Persoonsgegevens, die op
voornoemde wijze werden verstrekt, niet wordt uitgevoerd
namens de Opdrachtgever, heeft de Aannemer enkel het recht
om Persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van het
desbetreffende contract. Behoudens toegestaan door de
toepasselijke
wetgeving,
zal
Aannemer
deze
Persoonsgegevens voor geen andere doeleinden verwerken, in
het bijzonder Persoonsgegevens aan derden verstrekken en/of
deze gegevens analyseren voor zijn eigen doeleinden en/of een
profiel opstellen.
Indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke
wetgeving, heeft de Aannemer het recht om de
Persoonsgegevens verder te verwerken, in het bijzonder om
Persoonsgegevens door te geven aan zijn verbonden
ondernemingen met het oog op het uitvoeren van het
desbetreffende contract.
De Aannemer staat ervoor in dat Persoonsgegevens enkel
toegankelijk zijn voor zijn werknemers, indien en voor zover
deze werknemers toegang nodig hebben voor de uitvoering van
het desbetreffende contract (need-to-know-principle).
De Aannemer zal zijn interne organisatie zodanig structureren
dat wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving inzake
gegevensbescherming. De Aannemer zal in het bijzonder
passende technische en organisatorische maatregelen treffen
om een op het risico van misbruik en verlies van
Persoonsgegevens
afgestemd
beveiligingsniveau
te
waarborgen..
De Aannemer verkrijgt geen eigendom van of andere
eigendomsrechten op de Persoonsgegevens en is volgens de
toepasselijke wetgeving verplicht, om de verwerking van
Persoonsgegevens te rectificeren, te wissen en/of te beperken.
Elk retentierecht van de Aannemer met betrekking tot
Persoonsgegevens is uitgesloten.
Naast zijn wettelijke verplichtingen zal de Aannemer, in geval
van een inbreuk op Persoonsgegevens, in het bijzonder bij
verlies, onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na hiervan
kennis te hebben genomen, de Opdrachtgever hiervan in
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kennis stellen. Bij beëindiging of afloop van het desbetreffende
contract zal de Aannemer, volgens de toepasselijke wetgeving,
de Persoonsgegevens inclusief alle kopieën ervan wissen.
18. Opslag van documenten en ondersteuning tijdens
inspecties
De Opdrachtgever heeft het recht om alle documenten in
verband met de levering van goederen of diensten gedurende
de normale werktijden in te zien en daarvan kopieën of
duplicaten te maken. Dit recht blijft van kracht gedurende de
wettelijke bewaarperiode – minimaal drie (3) jaar vanaf de
datum van acceptatie of levering. De Aannemer is verplicht
assistentie te verlenen bij de inspecties. Voor zover deze
documenten vertrouwelijke informatie over de Aannemer
bevatten,
zoals
belangrijke
interne
berekeningen,
overeenkomsten
of
vertrouwelijke
informatie
over
zakenpartners en/of werknemers, komen de inzagerechten van
de Opdrachtgever te vervallen.
19. Publiciteitsverbod, salvatorische clausule, toepasselijk
recht, bevoegde rechtbank
19.1 De Aannemer mag uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever naar zijn
zakelijke relatie met de Opdrachtgever verwijzen of deze relatie
openbaar maken.
19.2 In geval van ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige
bepaling of een deel van een bepaling uit het contract doet
geen afbreuk aan de geldigheid van het gehele contract.
19.3 Het contract wordt geïnterpreteerd volgens en valt onder
het Nederlands materieel recht met uitsluiting van het Verdrag
der
Verenigde
Naties
inzake
internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG/
“Weens Koopverdrag”) van 11 april 1980 en de Nederlandse
wettelijke voorschriften betreffende conflicterende wetten.
19.4 Naar keuze van de Opdrachtgever is de bevoegde
rechtbank de rechtbank waar de statutaire plaats van de
vennootschap van de Opdrachtgever is gevestigd of de volgens
het toepasselijke recht bevoegde rechtbank.
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