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ARTIKEL 1. DEFINITIES
Opdrachtgever:
VG Holding b.v.
(waaronder mede verstaan
daarbinnen gevormde en
daarvan onderdeel uitmakende
‘bedrijfsonderdelen’) en/of alle tot
haar groep behorende of
anderszins aan haar gelieerde
bedrijven als bedoeld in 2:
artikel 24a, 24b en 24c juncto 2:
artikel 152 en 262 Burgerlijk
Wetboek. Hierna te noemen
“opdrachtgever”
Wederpartij:
de verkoper, leverancier,
aannemer of opdrachtnemer
(inclusief zijn personeel en
betrokken derden) waarmee
opdrachtgever een Overeenkomst
sluit.
Overeenkomst:
iedere rechtsbetrekking waarop
deze Inkoopvoorwaarden
ingevolge artikel 2.1 van
toepassing kunnen zijn.
Inkoopvoorwaarden:
deze Algemene
Inkoopvoorwaarden voor
Zaken (hierna: “AIV”) en de
Aanvullende Algemene
Inkoopvoorwaarden voor het
verrichten van enkele diensten,
het uitvoeren van opdrachten
en het aannemen van Werk ten
behoeve van opdrachtgever
(hierna: “AAIV”).
Werk(zaamheden): alle werkzaamheden en
diensten anders dan krachtens
arbeidsovereenkomst, in
opdracht van opdrachtgever verricht
en al dan niet verband
houdende met de levering van
Zaken.
Zaken:
alle producten en/of het Werk
welke (dienen te) worden
geleverd aan opdrachtgever onder
toepasselijkheid van deze
Inkoopvoorwaarden, daaronder
mede begrepen Programmatuur.
Programmatuur:
programmapakketten welke zijn
vastgelegd op voor de
computer leesbaar materiaal en
de daarbij behorende
documentatie, met inbegrip
van eventueel te verstrekken
versies. Programmatuur kan
Standaard en/of Maatwerk
Programmatuur omvatten.
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Standaard
Programmatuur:

Maatwerk
Programmatuur:

Proces Automatiserings Systemen:

Programmatuur welke
geparametriseerd is en welke
de Wederpartij in ongewijzigde
vorm algemeen aan klanten
aanbiedt.
Programmatuur welke niet
geparametriseerd is, en
specifiek voor opdrachtgever wordt
ontworpen en vervaardigd.
Proces Automatiserings
Systemen (PAS) zijn
controlesystemen die gebruikt
worden voor het meten en
aansturen van industriële
productieprocessen. Dit omvat
mede Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA)
systemen, Distributed Control
systemen (DCS) en andere
kleinere controle systemen en
onderdelen. PAS omvat tevens
alle ondersteunende
infrastructuur, zoals (computer-)
netwerken en netwerkcomponenten.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze AIV zijn van toepassing op alle
aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten,
waarbij opdrachtgever optreedt als aanvragende
en/of kopende partij.
2.2 Afwijking van deze Inkoopvoorwaarden kan
alleen schriftelijk worden overeengekomen.
2.3 Algemene voorwaarden van de Wederpartij,
onder welke benaming ook, zijn niet van
toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN,
OVEREENKOMSTEN
3.1 Op een aanvraag van opdrachtgever volgt een
onherroepelijke aanbieding van de
Wederpartij.
3.2 Een aanbieding geldt 30 dagen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Indien een schriftelijke inkooporder volgt op
een aanbieding van Wederpartij komt de
Overeenkomst tot stand op het moment dat
opdrachtgever die inkooporder aan Wederpartij
verzendt.
3.4 Uitvoering van een mondelinge inkooporder
kan uitsluitend plaats vinden nadat opdrachtgever
de inkooporder schriftelijk heeft bevestigd of
nadat opdrachtgever een inkoopordernummer aan
de Wederpartij heeft verstrekt.
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3.5 Bij raamovereenkomsten komt de Overeenkomst
tot stand telkens op het moment dat de
inkooporder voor een (deel)levering,
binnen het kader van de raamovereenkomst,
door opdrachtgever wordt verzonden of dat
opdrachtgever dienaangaande een
inkoopordernummer aan de Wederpartij
heeft verstrekt.
3.6 Opdrachtgever heeft het recht wijzigingen en
aanvullingen op de aanbieding aan te
brengen. In dat geval komt de Overeenkomst
tot stand op het moment waarop opdrachtgever
schriftelijke bevestiging van de inkooporder
ontvangt overeenkomstig de gewijzigde dan
wel aangevulde aanbieding dan wel op het
moment dat Wederpartij feitelijk begint met de
uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever heeft het recht van Wederpartij met
inachtneming van redelijkheid en billijkheid
wijzigingen in de aard en omvang van de te
leveren Zaken te verlangen. De wijzigingen
mogen niet van dien aard zijn dat Wederpartij
de Overeenkomst, naar in redelijkheid mag
worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan
indien hij vooraf met de wijzigingen bekend
zou zijn geweest. Wijzigingen worden
schriftelijk overeengekomen.
3.7 Indien en voor zover de procedure als bedoeld
in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel plaats
vindt langs elektronische weg (elektronisch
dataverkeer) wordt deze gelijk gesteld aan
schriftelijke stukken met dien verstande dat de
inkooporder schriftelijk wordt verstrekt of
bevestigd.
ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn,
Voor zover niet anders overeengekomen, vast
en onverrekenbaar en luiden in Euro’s,
exclusief BTW. Voor rekening van Wederpartij
zijn de belastingen en heffingen die terzake de
uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd
zijn.
4.2 De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, de kosten van transport,
inklaring, verzekering en verpakking.
ARTIKEL 5. LEVERING
5.1 Voor de interpretatie van leveringscondities
zijn van toepassing de “Incoterms”, editie
2010, dan wel laatste versie, uitgegeven door
de Internationale Kamer van Koophandel in
Parijs.
5.2 Levering geschiedt Delivered Duty Paid (DDP)
afgeleverd op de overeengekomen
afleverlocatie, stipt op het overeengekomen
tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn.
Gebruikmaking daarbij (op de afleverlocatie)
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

door de Wederpartij van op diens verzoek
door opdrachtgever ter beschikking gesteld
materieel (hijskraan, heftruck e.d.) en/of
personeel, geschiedt geheel voor risico van de
Wederpartij en ontslaat de Wederpartij niet
van diens verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid ingevolge de
overeengekomen Incoterms leveringsconditie,
vorenstaande behoudens andersluidende
contractueel vastgelegde afspraken
dienaangaande.
Zodra de Wederpartij weet of behoort te weten
dat hij zal tekortschieten in de nakoming van
de Overeenkomst, is hij verplicht hiervan
onmiddellijk schriftelijk onder opgave van
redenen mededeling te doen aan opdrachtgever.
Indien niet of niet-tijdig geleverd wordt, is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim.
Onverminderd de rechten van opdrachtgever uit
deze Inkoopvoorwaarden of uit de wet,
overleggen partijen of, en zo ja, op welke
wijze, de gerezen situatie alsnog naar
genoegen van opdrachtgever kan worden
geregeld.
Indien opdrachtgever wegens een haar
betreffende reden of omstandigheid de
Wederpartij verzoekt de levering uit te stellen
zal de Wederpartij de Zaken deugdelijk
verpakt en herkenbaar bestemd voor opdrachtgever opslaan, alle redelijke maatregelen treffen
om achteruitgang in de kwaliteit van de Zaken
te voorkomen, beveiligen en verzekeren,
tegen een schriftelijk nader overeen te komen
vergoeding voor de daartoe aantoonbaar
gemaakte kosten. In een dergelijk geval
geraakt opdrachtgever niet in verzuim.
Onder levering wordt mede verstaan levering
van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle
bijbehorende documentatie zoals
beproevingscertificaten, tekeningen, kwaliteits, keurings- en garantiecertificaten,
onderhouds- en instructieboeken met
handleiding.
De Wederpartij is niet bevoegd tot het
uitvoeren van deelleveringen. Indien het
uitvoeren van deelleveringen desondanks
schriftelijk is overeengekomen, wordt voor de
toepassing van deze Inkoopvoorwaarden over
levering mede een deellevering verstaan.
De Wederpartij zal de bij opdrachtgever geldende
veiligheids- en overig voor hem geldende
huisregels strikt in acht nemen.
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ARTIKEL 6. VERPAKKING EN VERZENDING
6.1 Wederpartij is aansprakelijk voor schade
ontstaan door of in verband met ondeugdelijke
verpakking.
6.2 De Wederpartij dient de te leveren Zaken te
voorzien van een duidelijk zichtbare paklijst,
verzendadvies waarop in ieder geval steeds wordt
vermeld: naam en adres leverancier,
inkoopordernummer, netto gewicht, land van
herkomst, van de levering, BTW-nummer van de
Wederpartij, statistieknummer, aantal colli,
wijze van vervoer en afleverlocatie.
ARTIKEL 7. EIGENDOM EN RISICO
7.1 De eigendom en risico van Zaken gaat over
van de Wederpartij op opdrachtgever op het
moment van de feitelijke levering dan wel
oplevering conform artikel 12.2 AAIV
7.2 De eigendom en risico van rechten gaat over
van de Wederpartij op opdrachtgever op het
moment van ondertekening van een
schriftelijke Overeenkomst door Wederpartij
en opdrachtgever.
7.3 In geval van levering van Standaard
Programmatuur welke niet specifiek voor
opdrachtgever is ontworpen en vervaardigd, levert
de Wederpartij aan opdrachtgever, in plaats van
de eigendom, het ongestoorde niet-exclusieve
recht tot gebruik van de Programmatuur voor
onbeperkte duur, op het moment van de
(op)levering. Hetzelfde geldt voor wijzigingen
door Wederpartij aangebracht op Standaard
Programmatuur, tenzij anders
overeengekomen. Voor de overgang van het
risico geldt het bepaalde in artikel 7.1
hierboven.
7.4 In geval van uitstel van levering
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4,
gaat het eigendom van de desbetreffende
Zaken over van de Wederpartij op opdrachtgever
op het moment dat de Zaken identificeerbaar
als eigendom van opdrachtgever bij of namens de
Wederpartij worden opgeslagen.
7.5 Ook in andere dan in lid 4 van dit artikel
omschreven gevallen is opdrachtgever bevoegd te
verlangen dat de overdracht van de eigendom
van de Zaken en/of de hiervoor bestemde
materialen en onderdelen op een eerder
tijdstip dan bepaald in lid 1 van dit artikel zal
plaatsvinden. In geval van aanbetaling gaan
de daarbij behorende Zaken in eigendom over
op opdrachtgever op het moment van die betaling.
7.6 Bij toepassing van het bepaalde in de leden 4
en 5 van dit artikel zal de Wederpartij de
Zaken en/of de hiervoor bestemde materialen
en onderdelen merken als herkenbaar
eigendom van opdrachtgever en opdrachtgever
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vrijwaren voor verlies, beschadiging en
uitoefening van rechten door derden.
ARTIKEL 8. BETALING, FACTUUR
8.1 Betaling vindt plaats in overeenstemming met
de bepalingen zoals opgenomen in de
afgesloten Overeenkomst tussen opdrachtgever
en de Wederpartij. Indien geen specifieke
afspraken zijn gemaakt, geldt een
betaaltermijn van 60 dagen na ontvangst
factuur, mits aan alle (leverings-)voorwaarden
is voldaan.
8.2 Opdrachtgever is bevoegd, om ter zekerstelling
van de nakoming van de verplichtingen van de
Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst,
in door haar te bepalen gevallen te verlangen
dat de Wederpartij een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke bankgarantie doet afgeven
door een voor opdrachtgever acceptabele
bankinstelling. De kosten van de bankgarantie
zijn voor rekening van de Wederpartij.
8.3 Betaling door opdrachtgever houdt op geen
enkele wijze afstand van recht in.
8.4 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd
vorderingen van de Wederpartij op opdrachtgever
te verrekenen, met vorderingen die opdrachtgever
uit welke hoofde ook heeft op de Wederpartij
of op maatschappijen die behoren tot
hetzelfde concern als de Wederpartij,
ongeacht of de vordering tot betaling van
Wederpartij op opdrachtgever is overgegaan op
een derde.
ARTIKEL 9. KWALITEIT, GARANTIE
9.1 De Wederpartij garandeert dat de geleverde
Zaken:
- functioneren conform en beantwoorden aan
de Overeenkomst;
- nieuw zijn, tenzij anders overeengekomen;
beschikken over de eigenschappen die zijn
toegezegd;
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn
geleverd;
vrij zijn van gebreken, ontwerp-, constructie-,
materiaal-, en fabricagefouten en rechten
van derden;
- indien sprake is van Programmatuur: geen
ongedefinieerde functionaliteiten, ‘diseases’
of virussen bevat en dat de technische en
functionele eigenschappen voldoen aan de
overeengekomen specificaties;
- voldoen aan geldende wettelijke en/of
andere regelgeving met betrekking tot onder
meer, doch niet uitsluitend, het milieu en
arbeidsomstandigheden;
- compleet en gereed zijn voor gebruik en dat
alle hulpmiddelen die voor een goede
werking vereist zijn, worden meegeleverd,
ook indien zij niet met naam genoemd zijn;
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

- vervaardigd zijn van nieuw en deugdelijk
materiaal en in milieuvriendelijk en
afbreekbaar materiaal zijn verpakt;
- bij aflevering niet ouder zijn dan 3 maanden
te rekenen vanaf de datum van productie.
Indien de Zaken, ongeacht de resultaten van
enige keuring, niet blijken te voldoen aan het
bepaalde in lid 1 van dit artikel zal de
Wederpartij voor haar rekening en risico de
Zaken -ter keuze en op eerste schriftelijke
aanzegging van opdrachtgever- herstellen of
vervangen, tenzij opdrachtgever de voorkeur geeft
aan ontbinding van de Overeenkomst,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.3 e.v.
De garantietermijn op Zaken bedraagt,
behoudens een langere fabrieksgarantieduur,
2 jaar na acceptatie, gerekend vanaf het
moment als bedoeld in artikel 7.1 dan wel in
geval van artikel 9.2 juncto 9.4 situatie, na
akkoord bevonden herstel of vervanging. In
geval de Zaak een levering van reservedelen
betreft vangt de garantietermijn aan na inbouw
of ingebruikname daarvan zulks echter met
een maximum van 5 jaar na acceptatie,
gerekend vanaf het moment als bedoeld in
artikel 7.1. Het verstrijken van de
garantietermijn laat onverlet de rechten die
opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst
kan ontlenen. De overeengekomen garantie in
deze termijn zal in ieder geval inhouden dat
Wederpartij enig door opdrachtgever binnen de
garantietermijn schriftelijk bij Wederpartij
aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal
verhelpen, voor rekening en risico van
Wederpartij, met inbegrip van de bijkomende
kosten. Indien Wederpartij op grond van deze
verplichting Zaken of onderdelen daarvan
heeft gewijzigd, hersteld of vervangen zal ten
opzichte van deze Zaken of onderdelen, de
volle garantietermijn weer in werking treden.
Indien sprake is van de levering van
Programmatuur en de Wederpartij werkt met
releases, zal de meest recente versie worden
geleverd en worden versies gedurende
tenminste 2 jaar na introductie van een nieuwe
versie onderhouden. Dit geschiedt gedurende
de looptijd van de garantietermijn kosteloos.
Wederpartij garandeert dat hij gedurende de
garantieperiode de kennis en de capaciteit
beschikbaar houdt die benodigd is voor het
adequaat uitvoeren van garantiewerkzaamheden.
Wederpartij zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage geven in het door het door hem
gehanteerde kwaliteitsborgingsysteem.
Wederpartij garandeert dat alle Zaken volledig
in overeenstemming zijn met de wettelijke
Europese Richtlijnen, waaronder maar niet
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9.8

9.9

9.10

9.11

beperkt tot de CE keuringseisen, ten bewijze
waarvan de Zaken zullen zijn voorzien van het
CE keurmerk. Bij machines, apparaten en
processen waarbij chemische grond- en/of
hulpstoffen nodig zijn, zal Wederpartij de
zogenaamde Veiligheid Informatie Bladen
(“Material Safety Data Sheets”) in de
Nederlandse taal (dan wel andere specifiek
overeengekomen taal) aan opdrachtgever
overhandigen bij aflevering. Indien en
voor zover van toepassing dienen Zaken te
voldoen aan de Europese Unie richtlijn No.
1907/2006 betreffende de Registratie,
Evaluatie, Autorisatie en Restricties bij
Chemicaliën (“REACH”). Daarnaast dient
Wederpartij alle informatie te verschaffen
welke redelijkerwijs nodig is of zou kunnen zijn
voor een goed, veilig gebruik en/of goede
werking van de Zaken.
Wederpartij garandeert dat de Zaken voldoen
aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen
en geen verboden stoffen en/of preparaten
bevatten. Tevens garandeert Wederpartij dat
de Zaken geen stoffen bevatten die niet via
een reguliere wijze van afvalverwerking te
verwerken zijn. Desgevraagd verschaft
Wederpartij inzicht in de mate waarin bij het
ontwerp en de productie rekening is gehouden
met de zorg voor het milieu. Wederpartij zal
opdrachtgever juist en volledig informeren indien
de Zaken stoffen en/of preparaten bevatten,
die gevaarlijk of schadelijk zijn voor mens,
zaak of milieu.
Wederpartij is, gedurende en na het
productieproces, verantwoordelijk voor het
testen van de (deels) geproduceerde Zaken.
opdrachtgever verkrijgt een kopie van het
testrapport, indien opdrachtgever hierom verzoekt.
Indien relevant zal Wederpartij een
kwaliteitsborging systeem hanteren in
overeenstemming met of gelijkwaardig aan
NEN-EN-ISO 9001.
Wederpartij vrijwaart opdrachtgever voor alle
aanspraken van derden terzake gebrekkige
Zaken in de zin van de
productaansprakelijkheidsbepalingen van het
Burgerlijk Wetboek.
Opdrachtgever heeft het recht om in spoedeisende
situaties, dan wel in geval de Wederpartij niet
aan zijn garantieverplichtingen voldoet, zelf
(voorlopige) reparaties op kosten van de
Wederpartij te (laten) verrichten, zonder dat
hierdoor aan de garantieverplichtingen van de
Wederpartij afbreuk wordt gedaan.

ARTIKEL 10. KEURING, ACCEPTATIE
10.1 Bij (op)levering worden Zaken door opdrachtgever
gekeurd volgens procedures van opdrachtgever,
tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
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10.2 Voor Programmatuur geldt dat de acceptatie
procedure door de Wederpartij zal worden
uitgevoerd in aanwezigheid van opdrachtgever of
door opdrachtgever aangewezen personen of
instanties. Ongeacht de acceptatie van
Programmatuur behoudt opdrachtgever het recht
gedurende een periode van 30 dagen na
acceptatie de Programmatuur af te keuren
indien deze onvolkomenheden blijkt te
bevatten. opdrachtgever zal Programmatuur niet
afkeuren indien de onvolkomenheden niet
wezenlijk zijn en de goede werking van de
Programmatuur niet in de weg staan. De
Wederpartij zal de onvolkomenheden evenwel
terstond herstellen in overleg met en naar
genoegen van opdrachtgever.
10.3 Indien bij (op)levering van de Zaken geheel of
gedeeltelijk worden afgekeurd, zal opdrachtgever
dit aan Wederpartij schriftelijk (doen) melden.
Deze melding geldt als ingebrekestelling.
opdrachtgever zal daarbij Wederpartij in de
gelegenheid stellen binnen een redelijke
termijn alsnog conform de opdracht te leveren.
Indien Wederpartij van die gelegenheid geen
gebruik maakt dan wel er niet in slaagt alsnog
naar behoren te leveren, heeft opdrachtgever het
recht de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling te ontbinden.
10.4 In geval van afkeuring van de Zaken tijdens of
na de levering worden de eigendom en het
risico geacht bij Wederpartij te zijn gebleven
en derhalve nimmer op opdrachtgever te zijn
overgegaan.
10.5 Opdrachtgever heeft het recht de Zaken voor
rekening van Wederpartij te (doen) herstellen
of te (doen) vervangen, indien na overleg met
Wederpartij redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat Wederpartij niet, niet tijdig of
niet naar behoren voor herstel of vervanging
kan of zal zorg dragen. Dit ontslaat de
Wederpartij niet van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst. opdrachtgever kan van overleg
afzien indien dringende omstandigheden
opdrachtgever daartoe nopen.
ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING
11.1 Wederpartij houdt geheim alle informatie die
hij, al dan niet rechtstreeks, van of over
opdrachtgever heeft leren kennen en waarvan
vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is
dan wel waarvan hij de vertrouwelijkheid in
redelijkheid behoort te onderkennen. Deze
verplichting geldt niet ten aanzien van
informatie die:
- reeds bij Wederpartij bekend is, tenzij deze
informatie onder geheimhouding verstrekt
is;
- onafhankelijk van de verstrekkende partij
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door de ontvangende partij rechtmatig is
verzameld;
- bij het publiek bekend is.
11.2 Wederpartij verplicht door hem bij de
uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakelde derden schriftelijk tot een
zelfde geheimhouding of doet deze derden de
door opdrachtgever voorgelegde
geheimhoudingsverklaringen ondertekenen.
11.3 Wederpartij mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtgever
generlei vorm van publiciteit geven aan de
uitvoering van de Overeenkomst noch, al dan
niet rechtstreeks, contact onderhouden met
opdrachtgever(s) van opdrachtgever.
ARTIKEL 12. INDUSTRIËLE EN
INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 Wederpartij garandeert dat het gebruik,
daaronder begrepen doorverkoop, van de
door hem geleverde Zaken, of van de door
haar ten behoeve van opdrachtgever gekochte of
vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal
opleveren op octrooirechten, merkrechten,
modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden. Voor zover op de te
leveren Zaken of hulpmiddelen een
(intellectueel eigendoms-)recht van derden
rust, draagt Wederpartij er zorg voor dat
opdrachtgever het gebruiksrecht verkrijgt zonder
dat daar voor opdrachtgever buiten de
overeengekomen koopprijs extra kosten mee
gemoeid zijn. opdrachtgever heeft het recht op
kosten van Wederpartij het gebruiksrecht
rechtstreeks met de desbetreffende derde(n)
overeen te komen.
12.2 Indien blijkt dat het gebruik door opdrachtgever
als in het eerste lid bedoeld inbreuk maakt of
dreigt te maken op een (intellectueel
eigendoms-)recht van derden, heeft
Wederpartij zulks ter enkele keuze opdrachtgever,
de verplichting tot:
- ofwel, vervanging van de betrokken Zaken of
hulpmiddelen, door gelijkwaardige zaken die
geen inbreuk maken op rechten van derden;
- ofwel, het verkrijgen van een gebruiksrecht
voor de betrokken Zaken of hulpmiddelen;
- ofwel, wijziging van de betrokken Zaken of
hulpmiddelen zodanig dat de inbreuk wordt
opgeheven, alles in overleg met opdrachtgever,
zonder dat voor opdrachtgever buiten de
overeengekomen koopprijs extra kosten
ontstaan en zonder dat de
gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan
die van de oorspronkelijke te leveren Zaken
en/of hulpmiddelen.
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12.3 De Wederpartij vrijwaart opdrachtgever voor
aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei
inbreuk op de in het vorige lid bedoelde
rechten en hij zal opdrachtgever alle schaden en
kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
12.4 Opdrachtgever is rechthebbende op alle
industriële en intellectuele eigendomsrechten
die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van
uitvoering van de Overeenkomst door de
Wederpartij, waaronder alle rechten op
Maatwerk Programmatuur en methoden en
technieken speciaal voor opdrachtgever gebruikt
bij installatie-, implementatie- of andere
werkzaamheden. In geval van levering van
Standaard Programmatuur geldt het bepaalde
in artikel 7.3.
12.5 Alle rechten van industriële en intellectuele
eigendom op zaken die door opdrachtgever aan
de Wederpartij ter beschikking worden
gesteld, inclusief programmatuur en systemen
van opdrachtgever door derden geleverd, ten
behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst berusten uitsluitend bij opdrachtgever (dan wel deze derden), tenzij anders
vermeld.
ARTIKEL 13. RESERVEDELEN EN
ONDERHOUD
13.1 Wederpartij is verplicht gedurende een naar
verkeersopvatting voor de desbetreffende
Zaak redelijke termijn reservedelen voorradig
te houden en te leveren tegen marktconforme
tarieven en voorwaarden, ook indien de
productie van die Zaak inmiddels is beëindigd.
opdrachtgever zal van Wederpartij kunnen
verlangen aan hem het tijdstip van
beëindiging van de productie mee te delen.
13.2 Wederpartij garandeert dat hij bereid en in
staat is om geleverde apparatuur gedurende
een periode van minimaal 7 jaar na aflevering,
of indien overeengekomen, acceptatie te
onderhouden.
ARTIKEL 14. OVERDRACHT AAN DERDEN
14.1 Het is opdrachtgever toegestaan de in de
Overeenkomst met Wederpartij omschreven
rechten en verplichtingen al dan niet
gedeeltelijk aan derden over te dragen. In het
geval verplichtingen van opdrachtgever worden
overgedragen, dient opdrachtgever de Wederpartij
hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.
14.2 De Wederpartij zal de rechten en
verplichtingen die voor hem uit de
Overeenkomst voortvloeien geheel noch
gedeeltelijk aan derden overdragen dan wel
aan derden uitbesteden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
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ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID, BOETE
15.1 Wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden
tot vergoeding van alle schaden (waaronder
mede begrepen kosten) die opdrachtgever lijdt
door of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst. Uitgezonderd wordt schade
ten gevolge van productie-uitval en/of
gederfde winst, tenzij sprake is van grove
nalatigheid (grove schuld) of opzet bij
Wederpartij.
15.2 Wederpartij vrijwaart opdrachtgever tegen alle
aanspraken van derden op vergoeding van
schaden als in het eerste lid bedoeld. In dit lid
zijn onder derden mede te begrijpen personeel
van opdrachtgever en zij die in opdracht van
opdrachtgever werkzaam zijn. De in de leden 1 en
2 van de in dit artikel beschreven
aansprakelijkheid van respectievelijk vrijwaring
door de Wederpartij, vindt overeenkomstige
toepassing in geval van opdrachtgever’s
doorlevering aan en/of ter beschikking stelling
aan derden van de door de Wederpartij aan
opdrachtgever geleverde of ter beschikking
gestelde Zaken.
15.3 Wederpartij vrijwaart opdrachtgever voor alle
aanspraken van derden terzake van door
Wederpartij begane inbreuken op tussen
genoemde derden en de Wederpartij gesloten
overeenkomsten en/of overtredingen van
wettelijke voorschriften met betrekking tot de
Zaken.
15.4 De aansprakelijkheid van opdrachtgever voor
schade geleden door de Wederpartij of haar
personeel is uitgesloten, tenzij die schade het
gevolg is van grove schuld of opzet aan de
zijde van opdrachtgever. In dergelijk geval wordt,
voor zover toegestaan bij wet, de eventuele
gehoudenheid tot vergoeding van directe
schade welke rechtstreeks te wijten is aan
grove schuld of opzet van opdrachtgever of diens
leidinggevende medewerkers gemaximeerd
tot de waarde van de betreffende inkooporder.
15.5 Wederpartij is verplicht zich tegen zijn
aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige
leden omschreven voldoende te verzekeren.
15.6 Wederpartij schiet vanaf de overeengekomen
(af)leverdatum tekort in de nakoming van een
verplichting, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist, indien Wederpartij
niet op de overeengekomen afleverdatum of
niet in overeenstemming met de
overeengekomen verplichtingen voor of op de
overeengekomen afleverdatum de Zaken
aflevert of de Werkzaamheden verricht. Indien
niet binnen de overeengekomen termijn op de
overeengekomen plaats Werkzaamheden zijn
verricht of Zaken zijn afgeleverd, die aan de
Overeenkomst beantwoorden, is de in verzuim
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zijnde Wederpartij aan opdrachtgever een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van
1% van de prijs van de desbetreffende
Werkzaamheden of Zaken, vermeerderd met
de omzetbelasting, voor elke dag dat de
tekortkoming voortduurt, tot een maximum van
15%. Indien de desbetreffende prestatie
blijvend onmogelijk is geworden, is de boete in
haar geheel verschuldigd.
15.7 Het recht op de boete als genoemd in artikel
15.6 hierboven, laat onverlet het recht van
opdrachtgever tot het vorderen van nakoming van
de Overeenkomst, alsmede het vorderen van
schadevergoeding voor zover de schade het
bedrag van de boete te boven gaat.
ARTIKEL 16. VERZEKERINGEN
16.1 Op verzoek van opdrachtgever dient Wederpartij
de polissen ter inzage te verstrekken van
verzekeringen die Wederpartij op grond van
eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te
sluiten.
16.2 Kan Wederpartij in verband met zijn eventuele
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever
aanspraak op een uitkering krachtens een
verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan
dient Wederpartij ervoor te zorgen dat deze
uitkeringen rechtstreeks aan opdrachtgever
geschieden; daartoe kan opdrachtgever verlangen
dat:
- Wederpartij de verzekeringsovereenkomst
ten behoeve van opdrachtgever afsluit, dan wel
dat
- Wederpartij een eventuele verzekeringsaanspraak aan opdrachtgever overdraagt, zulks
ter keuze van opdrachtgever.
Wederpartij geeft in dat geval aan opdrachtgever
een onherroepelijke volmacht een schadeuitkering in ontvangst te nemen.
16.3 Een eventueel eigen risico op een door
Wederpartij afgesloten verzekering komt voor
rekening van Wederpartij.
16.4 Verzekering door Wederpartij leidt niet tot
beperking van diens aansprakelijkheid noch
tot medeaansprakelijkheid van opdrachtgever.
ARTIKEL 17. INFORMATIE, VEILIGHEID EN
BEVEILIGING
17.1 Wederpartij staat er voor in dat alle door hem
aan opdrachtgever geleverde en/of ter uitvoering
van de Zaken en/of de Werkzaamheden ter
beschikking gestelde of gebruikte
Programmatuur en/of systemen steeds
afdoende veilig en beveiligd zijn. Deze
beveiliging dient tegen digitale dreigingen
(zoals onder meer virussen, Trojaanse
paarden, wormen, spyware, spam, phishing
en rootkits) en/of tegen andere vormen van
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17.2

17.3

17.4

17.5

(be-)dreigingen die de vertrouwelijkheid, de
integriteit en/of de beschikbaarheid van de
Zaken zelf dan wel het netwerk of andere
delen van de informatie voorziening van
opdrachtgever (potentieel) in gevaar brengen.
Wederpartij zal opdrachtgever dienaangaande
volledig vrijwaren voor de gevolgen daarvan
alsmede gehouden zijn tot vergoeding van
geleden schaden en gemaakte kosten
verband houdende daarmede en/of
voortvloeiende daaruit.
Het is niet toegestaan om zonder expliciete
toestemming van opdrachtgever een
elektronische verbinding te maken met digitale
systemen en netwerken waaronder kantooren PAS-gerelateerde
automatiseringssystemen van opdrachtgever. Onder “verbinding” maken wordt hier
verstaan: een connectie tussen enerzijds het
opdrachtgever elektronisch (digitale) netwerk
en/of systemen en anderzijds externe (eigen)
middelen van de leverancier, zoals pc of
laptop, datadragers zoals USB-sticks, memory
cards dan wel een (deel van het)
leveranciersnetwerk en/of systemen.
Door de Wederpartij dient desgevraagd te
kunnen worden aangetoond dat de te
gebruiken apparatuur, Programmatuur,
systemen, netwerken of middelen vrij zijn van
digitale dreigingen zoals weergegeven in
artikel 17.1. Daarbij behoudt opdrachtgever te
allen tijde het recht om hierop (in overleg) zelf
een controle uit te voeren, dan wel
aanvullende veiligheidseisen te stellen en
deze te toetsen in een voorkomend geval.
Tevens kan opdrachtgever daarbij de Wederpartij
verplichten om de in 17.2 genoemde (eigen)
externe middelen te scannen met door opdrachtgever aangewezen middelen en methoden.
Verdachte software en/of (mogelijke) digitale
dreigingen dienen door Wederpartij terstond
te worden gemeld aan opdrachtgever waarbij de
eventueel tot stand gekomen verbinding direct
dient te worden beëindigd. Ondanks
voornoemde aanwijzingen en toestemmingen
van opdrachtgever blijft de Wederpartij
verantwoordelijk voor de door deze gemaakte
verbinding.
In voorkomend geval dient de Wederpartij
desgevraagd en overeengekomen, daarbij
meer specifiek te voldoen aan bekend
gestelde certificeringen, standaarden,
normen, richtlijnen en nationale of
internationale voorschriften die toezien op
gebruik, gedrag of levering van
Programmatuur zoals doch niet beperkt tot de
ISO/IEC 27001:2005 norm voor
informatiebeveiliging. Voor PAS dient
leverancier minimaal te voldoen aan niveau
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Brons van het rapport ‘Process Control
Domain Security Requirements for Vendors’
zoals gepubliceerd door de Werkgroep
Instrument Beoordeling (‘WIB’) dan wel de
laatste versie daarvan.
17.6 Bij gebruik van ICT-middelen van opdrachtgever,
dient Wederpartij te allen tijde te voldoen aan
het gestelde in de ‘opdrachtgever ICT
Gedragscode’.
ARTIKEL 18. ESCROW-OVEREENKOMST
18.1 In geval van levering van Programmatuur,
verklaart de Wederpartij met een escrowbureau een escrow-overeenkomst te hebben
afgesloten, inhoudende dat aan het escrowbureau alle Programmatuur, met (kopie van)
de broncode en bijbehorende technische
informatie en documentatie in depot is
overgedragen. Voor elke opdrachtgever wordt
een eigen versie ingebracht en onderhouden.
De Wederpartij verschaft op eerste verzoek
daartoe van opdrachtgever, een afschrift van de
genoemde overeenkomst. De kosten van het
afsluiten van de escrow-overeenkomst komen
voor rekening van de Wederpartij.
18.2 Indien gewenst, kan opdrachtgever zelf partij
worden bij de escrow-overeenkomst tussen
Wederpartij en het escrow-bureau. opdrachtgever
heeft het recht een escrow-bureau aan te
wijzen waarmee een escrow-overeenkomst
gesloten dient te worden.
18.3 Wederpartij verklaart dat de escrowovereenkomst voor opdrachtgever het recht
zekerstelt tot afgifte aan opdrachtgever van de
originele programmatuur en de broncode,
indien :(i) Wederpartij de bedrijfsvoering
staakt zonder uit de met opdrachtgever
gesloten Overeenkomst rechtsgeldig aan een
of meer derden over te dragen, dan wel (ii)
Wederpartij in staat van faillissement wordt
verklaard, dan wel (iii) Wederpartij niet meer
in staat is aan (onderhouds)verplichtingen te
voldoen.
18.4 De escrow-overeenkomst wordt voor rekening
van Wederpartij aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij anders overeengekomen.
ARTIKEL 19. OPZEGGING, ONTBINDING,
TOEREKENBARE NIET-NAKOMING,
NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING
19.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid
de Overeenkomst tussentijds op te zeggen
door middel van een schriftelijke mededeling
aan de Wederpartij, mits dit met opgave van
voldoende gewichtige redenen geschiedt.
19.2 Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke
mededeling, staakt de Wederpartij de
uitvoering van de Overeenkomst. opdrachtgever
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en Wederpartij zullen alsdan overleg plegen
over de gevolgen van een zodanige
beëindiging, waarbij Wederpartij recht heeft
op een redelijke vergoeding, niet bestaande in
vergoedingen ter zake van productie-uitval,
gederfde winst en geleden verlies. Het
gestelde in dit lid geldt niet voor de gevallen
genoemd in het derde en vijfde lid.
19.3 Indien Wederpartij tekort schiet in de
nakoming van de Overeenkomst, dan wel
indien de Wederpartij in redelijkheid moet
worden geacht niet (meer) aan zijn
verplichtingen te kunnen voldoen, alsmede
indien door Wederpartij enig voordeel wordt
aangeboden aan een medewerker van opdrachtgever, of in geval van faillissement of surseance
van betaling en in geval van stillegging,
liquidatie of overname of enige daarmee
vergelijkbare toestand van de onderneming
van Wederpartij, is Wederpartij van
rechtswege in verzuim en heeft opdrachtgever het
recht:
a) de Overeenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te beëindigen door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan
Wederpartij, indien de niet nakomende
Wederpartij niet binnen dertig dagen, of
een andere termijn indien die gesteld is, na
ontvangst van de kennisgeving de
verplichtingen alsnog nakomt;
b) de betalingsverplichtingen op te schorten
of betalingen te verrekenen;
c) de uitvoering van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk voor rekening van
Wederpartij aan derden op te dragen, alles
zonder dat opdrachtgever tot enige
schadevergoeding gehouden is en
onverminderd eventuele aan opdrachtgever
toekomende rechten daaronder begrepen
het recht van opdrachtgever op volledige
schadevergoeding, boete en nakoming.
19.4 Alle vorderingen, die opdrachtgever in deze
gevallen op de Wederpartij mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn, vermeerderd met kosten voor
incasso.
19.5 Voor zover een tekortkoming in de nakoming
van een verplichting onder de Overeenkomst
niet aan Wederpartij kan worden toegerekend
(overmacht), komt deze niet in verzuim, is
deze niet tot schadevergoeding verplicht en is
deze geen boete verschuldigd, mits
Wederpartij opdrachtgever onverwijld en in ieder
geval binnen de voor de nakoming van de
verplichtingen overeengekomen termijn de
tekortkoming en de oorzaak daarvan
schriftelijk heeft medegedeeld. Onder een niet
toerekenbare tekortkoming wordt in elk geval
niet verstaan: gebrek aan personeel,
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stakingen, ziekte van personeel en
tekortkomingen door ingeschakelde derden
door Wederpartij al dan niet als gevolg van
overmacht.
19.6 Indien Wederpartij zich beroept op niet
toerekenbaarheid
van de tekortkoming in de nakoming, is
opdrachtgever gerechtigd tot het opschorten van
haar betalingsverplichting. Indien de niettoerekenbare niet-nakoming langer duurt dan
twee (2) maanden, dan kan opdrachtgever de
Overeenkomst per aangetekend schrijven met
onmiddellijke ingang ontbinden zonder dat
daardoor enig recht op schadevergoeding zal
ontstaan.
ARTIKEL 20. ETHIEK EN DUURZAME
ONTWIKKELING
20.1 De Wederpartij verbindt zich de gedragscodes
van opdrachtgever aangaande vastgelegde regels
inzake duurzame ontwikkeling en
maatschappelijke verantwoordelijkheid na te leven.
20.2 Meer bepaald, maar niet uitsluitend, verbindt
de Wederpartij zich (i) om geen gebruik te
maken van kinderarbeid, slavenarbeid,
gevangenenarbeid of enige andere vorm van
dwang- of onvrijwillige arbeid, (ii) om zich te
onthouden van ongeoorloofde
handelspraktijken en corruptie, (iii) om elke
vorm van discriminatie binnen zijn bedrijf of
jegens onderaannemers te vermijden en (iv)
om eerbied voor het milieu te tonen bij het
ontwerp, de fabricage, het gebruik en de
verwijdering of de recycling van Zaken.
20.3 Indien opdrachtgever tekortkomingen betreffende
de naleving van de in dit artikel genoemde
verplichtingen door Wederpartij vermoedt,
mag opdrachtgever op elk moment opheldering,
informatie en uitleg van Wederpartij vragen
over de vermoede tekortkomingen.
Wederpartij verbindt zich ertoe om op eerste
verzoek het vorenstaand gevraagde, beperkt
tot de bedrijfsactiviteit van Wederpartij over
een periode van maximaal de afgelopen drie
jaar (gerekend vanaf verzoekmoment van de
informatie) en zulks ondersteund door de
nodige bewijzen, aan opdrachtgever te
verstrekken en hierbij de vereiste
nauwkeurigheid en volledigheid en een zo kort
mogelijke termijn in acht te nemen.
20.4 Ingeval Wederpartij naar oordeel van opdrachtgever nalaat te voldoen aan het in dit artikel
bepaalde, zal dit worden beschouwd als een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van haar verplichtingen jegens opdrachtgever. In
een voorkomend geval kan opdrachtgever op
kosten van de Wederpartij, afhankelijk van de
situatie en geheel naar eigen oordeel, (i) een
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onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren en/of
(ii) de Wederpartij verzoeken tot het nemen
van redelijke en proportionele maatregelen
en/of (iii) artikel 19.3 toepassing laten vinden.
ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT,
GESCHILLEN
21.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten
die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke
slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd, die naar aanleiding van de
Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten
ontstaan zullen worden berecht door de
bevoegde rechter.
21.3 In afwijking van het vorige lid kan opdrachtgever
beslissen dat met uitsluiting van de gewone
rechter, geschillen worden beslist door één of
meer (ongelijk aantal) arbiters volgens het
reglement van het Nederlands Arbitrage
Instituut (NAI) te Rotterdam.
21.4 De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 22. CITEERTITEL, VINDPLAATS
22.1 Deze Inkoopvoorwaarden kunnen worden
aangehaald als de ‘Inkoopvoorwaarden
opdrachtgever VG Holding’.
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ARTIKEL1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 De voorwaarden van deze AAIV zijn van
toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen
en Overeenkomsten waarbij opdrachtgever als
opdrachtgever optreedt bij het verrichten van
diensten, het uitvoeren van opdrachten of het
aannemen van Werk door de Wederpartij, al
dan niet in combinatie met de levering van
Zaken.
1.2 Naast deze voorwaarden zijn de voorwaarden
van de AIV op de in lid 1 van dit artikel
bedoelde aanvragen, aanbiedingen en
Overeenkomsten mede van toepassing, tenzij
hiervan in de AAIV of anderszins uitdrukkelijk
of door de aard der artikelen wordt afgeweken.
ARTIKEL 2. VERTEGENWOORDIGING
PARTIJEN
2.1 Partijen zullen voor aanvang van het Werk
aan elkaar schriftelijke de namen opgeven
van de personen die namens hen bij
uitvoering van de Overeenkomst worden
betrokken en die bevoegd zijn partijen te
vertegenwoordigen in alle aangelegenheden
de uitvoering van de Overeenkomst
betreffende.
ARTIKEL 3. VOORSCHRIFTEN
3.1 Opdrachtgever zal de Wederpartij voordat met de
uitvoering van de Overeenkomst een
aanvang wordt gemaakt op de hoogte stellen
van de algemeen geldende voorschriften op
de locaties van opdrachtgever waar het Werk
moet worden verricht en, indien en voor
zover relevant daarbij, van de inhoud van de
verder ter plaatse specifiek geldende
voorschriften (zoals doch niet beperkt tot het
Havenreglement). Als onderdeel van de
Werkzaamheden, zullen de Veiligheid,
Gezondheid en Milieu (“VGM”) voorschriften
zoals verwoord in het vigerende VGM
Reglement opdrachtgever deel uitmaken de
Overeenkomst met bijbehorende
specificaties.
3.2 Het gestelde in lid 1 van dit artikel laat
onverlet de verplichting voor de Wederpartij,
haar personeel en haar onderaannemers om
zich tijdig en voorafgaand aan de
Werkzaamheden actief en zelfstandig op de
hoogte te stellen van de vigerende (VGM)
voorschriften en dienovereenkomstig te
handelen. De betreffende (VGM)
voorschriften kunnen op verzoek ter beschikking
worden gesteld.
3.3 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor in het
kader van een door haar stringent gevoerd
beleid aangaande VGM (bijvoorbeeld “ZERO
TOLERANCE OP ONVEILIG GEDRAG”),
om voorafgaand aan (bij afgifte van de
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werkvergunning) alsmede tijdens de
Werkzaamheden (via de opdrachtgever
werkbegeleider of anderszins) de strikte
naleving van de voorschriften te controleren.
3.4 Bij overtreding door de Wederpartij van de in
lid 1 van dit artikel genoemde voorschriften
heeft opdrachtgever de bevoegdheid:
- de betrokken persoon of personen met
onmiddellijke ingang de toegang tot de
locatie te ontzeggen;
- uitvoering van het Werk met onmiddellijke
ingang op te schorten één en ander tenzij
opdrachtgever de voorkeur geeft aan
ontbinding van de Overeenkomst,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 19
AIV.
ARTIKEL 4. DOOR OPDRACHTGEVER
BESCHIKBAAR GESTELDE DOCUMENTEN
4.1 De Wederpartij dient specificaties, tekeningen
en overige documentatie die zij ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst van
opdrachtgever heeft ontvangen te controleren op
volledigheid en juistheid.
4.2 De Wederpartij dient opdrachtgever zo spoedig
mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van
mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in
voornoemde documentatie. De Wederpartij zal
opdrachtgever voorstellen tot verbeteringen c.q.
aanpassingen doen. De verbeteringen c.q.
aanpassingen maken na goedkeuring door
opdrachtgever deel uit van de Overeenkomst.
4.3 Indien de Wederpartij niet binnen twee weken
na het sluiten van de Overeenkomst haar
bezwaren tegen voornoemde documentatie
schriftelijk aan opdrachtgever heeft kenbaar
gemaakt wordt zij geacht met de documentatie
akkoord te zijn en kan zij zich later niet meer
op onjuistheid of onvolledigheid daarvan
beroepen.
ARTIKEL 5. VOORBEREIDING EN UITVOERING
VAN HET WERK
5.1 De Wederpartij staat ervoor in dat het Werk
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 opdrachtgever, zodanig dat het Werk leidt tot het
overeengekomen resultaat.
5.2 Binnen één week na het sluiten van de
Overeenkomst dient de Wederpartij een
gedetailleerd tijdsplan voor uitvoering van het
Werk bij opdrachtgever in te dienen (werkplan).
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5.3 Het werkplan dient door opdrachtgever te worden
goedgekeurd en maakt na goedkeuring deel
uit van de Overeenkomst. Goedkeuring door
opdrachtgever laat onverlet de
verantwoordelijkheid voor de juistheid c.q.
realiseerbaarheid van het werkplan door de
Wederpartij.
De Wederpartij dient zich te conformeren aan
het opdrachtgever VGM plan bij
revisiewerkzaamheden dan wel soortgelijke
werkzaamheden, alvorens met de uitvoering
van de Werkzaamheden wordt begonnen. De
Wederpartij dient desgevraagd een “Taak
Risico Analyse” (TRA) op te stellen conform
het bij opdrachtgever gehanteerde model, deze ter
goedkeuring in te dienen bij opdrachtgever en
dienovereenkomstige uitvoering daaraan te
geven.
5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, dient
de Wederpartij opdrachtgever per
overeengekomen periode een schriftelijke
voortgangsrapportage te verstrekken en zal zij
opdrachtgever voortdurend schriftelijk op de
hoogte houden van het al dan niet bereiken
van de in het werkplan nader aangeduide
mijlpalen in de uitvoering van het Werk.
5.5 Meerwerk komt alleen voor vergoeding door
opdrachtgever in aanmerking indien de
inkooporder daartoe schriftelijk door opdrachtgever is verleend. Meerwerk dient tijdig (voor
aanvang van het meerwerk) bij de
beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van
opdrachtgever alsmede bij diens inkoopafdeling te
worden aangemeld. Het meerwerk verzoek
dient te zijn voorzien van een duidelijke en
volledige calculatie van benodigde materialen,
arbeid en overige kostenposten. Indien het
meerwerk naar de mening van de Wederpartij
de overeengekomen opleveringstermijn
beïnvloedt, dient de Wederpartij zulks in het
meerwerk verzoek aan opdrachtgever aan te
geven. Vervolgens dienen partijen zo spoedig
mogelijk onderling te overleggen over het
eventueel verschuiven van de
opleveringstermijn en welke consequenties die
verschuiving heeft voor de eventueel
overeengekomen boete ingeval van niet tijdige
oplevering.
ARTIKEL 6. STAGNATIE
6.1 De Wederpartij is verplicht om, indien is te
voorzien dat uitvoering van de Overeenkomst
niet volgens het werkplan verloopt c.q. zal
worden voltooid, opdrachtgever hierover zo
spoedig mogelijk te informeren en op eigen
initiatief voorstellen aan opdrachtgever te doen om
de stagnatie te voorkomen c.q. te beperken.
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6.2 In spoedeisende gevallen en indien na overleg
met de Wederpartij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de Wederpartij de in lid 1
van dit artikel omschreven verplichting niet
binnen de daarvoor gestelde termijn zal of kan
nakomen is opdrachtgever bevoegd voor rekening
van de Wederpartij derden in te schakelen om
de stagnatie te voorkomen c.q. te beperken.
Dit ontslaat de Wederpartij niet van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst.
6.3 Wanneer bedrijfsomstandigheden dit
vorderen, moet de Wederpartij op verlangen
van opdrachtgever zijn Werkzaamheden
onderbreken c.q. opschorten dan wel doen
onderbreken c.q. opschorten. Omtrent de
financiële consequenties en/of andere
gevolgen zal tussen partijen nader overleg
plaatsvinden.
ARTIKEL 7. PRIJZEN, TARIEVEN, FACTUREN,
BETALING
7.1 De overeengekomen prijzen en tarieven
omvatten alle in het kader van de
Overeenkomst door Wederpartij en derden uit
te voeren Werkzaamheden, inclusief alle
bijkomende kosten zoals die van keuringen,
gereedschappen en apparatuur.
7.2 Reis-, verblijfskosten en reisuren worden
uitsluitend door opdrachtgever vergoed indien en
voor zover schriftelijk overeengekomen.
7.3 Het indienen van de factuur geschiedt
maandelijks achteraf, onder overlegging van
bescheiden waarin de kosten worden
gespecificeerd naar in de Overeenkomst
nader aangegeven categorieën.
7.4 Betaling vindt plaats in overeenstemming met
de bepalingen in de Overeenkomst tussen
opdrachtgever en Wederpartij. Indien geen
specifieke afspraken zijn gemaakt geldt een
betalingstermijn van 60 dagen na ontvangst
en goedkeuring van de factuur en goedkeuring
van de voortgang van het (desbetreffende
deel van het) Werk, als genoemd in artikel 11.
ARTIKEL 8. VERIFICATIE
8.1 De Wederpartij is verplicht een zodanige
administratie met betrekking tot de uitvoering
van de Overeenkomst te voeren dat daaruit
steeds de gemaakte kosten en aangegane
verplichtingen blijken.
8.2 De Wederpartij verstrekt opdrachtgever op eerste
verzoek afschriften van op de Overeenkomst
betrekking hebbende bescheiden.
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ARTIKEL 9. SAMENWERKING MET DERDEN
9.1 Wederpartij is verplicht toe te laten dat door
derden, aan wie opdrachtgever daartoe opdracht
verleent, werkzaamheden, op of in de
nabijheid van het Werk worden uitgevoerd.
Indien Wederpartij moet samenwerken met
derden zullen de Werkzaamheden door
opdrachtgever worden gecoördineerd, opdat voor
betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat.
Uitvoering van werkzaamheden waarvan
derden hinder kunnen ondervinden dienen
vooraf met opdrachtgever te worden besproken.
De coördinatie door opdrachtgever ontheft
Wederpartij op generlei wijze van zijn
verantwoordelijkheden en/of verplichtingen uit
de Overeenkomst.
ARTIKEL 10. PERSONEEL VAN DE WEDERPARTIJ
10.1 Personeel van de Wederpartij dient te voldoen
aan de algemene eisen van vakbekwaamheid
en deskundigheid. Behoudens afwijkende
afspraken met opdrachtgever, dient (zowel de
organisatie als het personeel van) Wederpartij
te beschikken over en te handelen
overeenkomstig de Veiligheid, gezondheid en
milieu Checklist Aannemers (“VCA”).
Vorenstaande mede in het kader van het
aanwezig veronderstelde gecertificeerde
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (“VGM”)beheersysteem van Wederpartij.
10.2 Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake
is van onvoldoende gekwalificeerd personeel,
is opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van
het desbetreffende personeel te gelasten en is
de Wederpartij verplicht tot onverwijlde
vervanging, met inachtneming van het
bepaalde in lid 1 van dit artikel. Kosten
verbonden aan de inwerkperiode van de
vervanger komen voor rekening van
Wederpartij.
10.3 Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat
personeel van de Wederpartij, inclusief
onderaannemers, zich identificeert.
10.4 Wederpartij verklaart ten aanzien van
personeel van de Wederpartij, inclusief
onderaannemers, dat de identiteit is
vastgesteld conform de wettelijke regelingen,
de vereiste vergunningen zijn afgegeven om
werkzaamheden te verrichten, de
opleidingsgegevens zijn gecontroleerd, en de
vereiste geheimhoudingsverklaringen zijn
getekend.
10.5 Wederpartij zal in geval van een
Overeenkomst van opdracht, ervoor
zorgdragen dat personeel, dat ter beschikking
is gesteld door Wederpartij aan opdrachtgever,
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10.6

10.7

10.8

10.9

gever bij de uitvoering van inhoudelijk nauw
verwante opdrachten, gedurende een periode
van tenminste 1 jaar na beëindiging of
ontbinding van de Overeenkomst, tenzij
partijen anders overeenkomen. Partijen zullen
in alle voorkomende gevallen het werkgebied
en de concurrenten waarop het beding van
toepassing wordt verklaard zo nauwkeurig
mogelijk beschrijven.
Personeel van Wederpartij vervult ingeval van
een Overeenkomst van opdracht (artikel 7:
400 Burgerlijk Wetboek), zijn Werkzaamheden
in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf
de wijze van uitvoering van alsmede de
invulling van de Overeenkomst. Gegeven
aanwijzingen of richtlijnen zijdens opdrachtgever
aan Wederpartij in het kader van de
Overeenkomst zullen louter strekken tot
effectieve uitvoering daarvan, zonder in te
grijpen in de wijze van de uitvoering, waarover
Wederpartij bij uitsluiting beslist.
Indien dit voor de uitvoering van de
Overeenkomst naar het oordeel van opdrachtgever noodzakelijk is, zal Wederpartij bij
afwezigheid van door Wederpartij ingezette
werknemers of derden deze werknemers of
derden zo spoedig mogelijk en op de meest
zorgvuldige wijze vervangen.
Wederpartij dient van personen die in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst
worden ingezet bij opdrachtgever en die voldoen
aan de gestelde criteria in de Wet Arbeid
Vreemdelingen een verblijfsvergunning en een
tewerkstellingsvergunning aan opdrachtgever te
overleggen, alsmede voor zover van
toepassing en wettelijk vereist te beschikken
over een E101/A1-verklaring.
Wederpartij zal aan opdrachtgever in de branche
van Wederpartij beschikbare of ontwikkelde
officieel erkende certificaten en/of officieel
erkende keurmerken verschaffen (dan wel bij
ontbreken daarvan, in de betreffende branche
van Wederpartij daartoe breed gehanteerde
(gangbare) equivalenten daarvan) met
betrekking tot en blijk gevende van
loonbetaling van het afgesproken en
verschuldigde (voor zover van toepassing cao)
loon aan zijn personeel of andere personen,
bijvoorbeeld een uitgegeven certificaat door
de Stichting Normering Arbeid aan
Wederpartij, gebaseerd op NEN 4400-1 dan
wel NEN 4400-2.

ARTIKEL 11. ACCEPTATIE
11.1 Op het moment dat het Werk, of een
overeengekomen deel daarvan, gereed is voor
inbedrijfstelling zal een acceptatieprocedure
plaats vinden.
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11.2 De acceptatieprocedure zal door de
Wederpartij worden uitgevoerd in
aanwezigheid van opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen personen of instanties.
11.3 Acceptatie vindt plaats overeenkomstig de
daarvoor geldende procedures van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.4 Indien nodig dient Wederpartij het vereiste
bedienings- en onderhoudsonderricht aan
personeel van opdrachtgever te geven.
ARTIKEL 12. OPLEVERING
12.1 Op het moment dat aan alle daartoe in de
Overeenkomst gestelde voorwaarden is
voldaan, zal de Wederpartij zich schriftelijk tot
opdrachtgever wenden met het verzoek te komen
tot de bedrijfsvaardige (op)levering van het
Werk.
12.2 (Op)levering zal plaatsvinden als naar het
oordeel van opdrachtgever aan alle daartoe in de
Overeenkomst gestelde voorwaarden is
voldaan.
12.3 Van deze oplevering zal door opdrachtgever zo
spoedig mogelijk een rapport aan de
Wederpartij worden toegezonden. In dit
rapport is in ieder geval vermeld of het Werk
door opdrachtgever in gevolge lid 2 wordt
goedgekeurd en zo nee welke
werkzaamheden nog door de Wederpartij
binnen een redelijke termijn dienen te worden
verricht teneinde alsnog zo spoedig mogelijk
te komen tot een oplevering van het Werk. Als
dag van oplevering wordt beschouwd de dag
waarop opdrachtgever het Werk heeft
goedgekeurd. Van de oplevering wordt een
overname protocol opgemaakt.

13.3

13.4

13.5

ARTIKEL 13. KETENAANSPRAKELIJKHEID
13.1 Indien en voor zover de Wet ketenaansprakelijkheid op de Overeenkomst
van toepassing is dient de Wederpartij aan
alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen
te voldoen. Het voren gestelde geldt
overeenkomstig voor Wederpartij met
betrekking tot de Wet aanpak
schijnconstructies.
13.2 De Wederpartij is gehouden mee te werken
aan het scheppen van waarborgen voor de
inning van belastingen en sociale lasten
verband houdende met de Werkzaamheden,
alsmede zal aan zijn personeel of derden door
Wederpartij ingeschakeld ten behoeve van de
Werkzaamheden, het afgesproken en wettelijk
verschuldigde (voor zover van toepassing cao)
loon betalen, zulks onder vrijwaring van
opdrachtgever dienaangaande. Het vorenstaande
geldt voor de Wederpartij als op te leggen
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13.6

13.7

verplichting aan derden ingeval van
toepasselijkheid van artikel 14 AIV ter zake
“OVERDRACHT AAN DERDEN”.
Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om in door
haar te bepalen gevallen een gedeelte van de
prijs te betalen, hetzij via een geblokkeerde
rekening, hetzij rechtstreeks aan de
desbetreffende instanties dan wel het
afgesproken en wettelijk verschuldigde (voor
zover van toepassing cao) loon aan het door
Wederpartij ingezette personeel of derden bij
de Werkzaamheden, rechtstreeks te betalen
Onverminderd het gestelde in de vorige leden,
dient voor alle op het Werk aanwezige
arbeidskrachten door de Wederpartij voldaan
te zijn aan de wettelijke sociale verplichtingen.
opdrachtgever behoudt zicht het recht voor op dit
punt controle uit te oefenen.
De Wederpartij zal, op verzoek, binnen 30
dagen aan opdrachtgever verklaringen overleggen
welke bewijzen dat Wederpartij tijdig en
volledig omzetbelasting, loonbelasting,
premies volksverzekeringen en premies
werknemersverzekeringen heeft afgedragen
voor alle in verband met de Overeenkomst
ingeschakelde personen. Deze verklaringen
dienen door respectievelijk de betrokken
Belastingdienst en het UWV te zijn opgesteld
en als origineel te zijn gewaarmerkt. Tevens
dient Wederpartij, na een daartoe strekkend
verzoek van opdrachtgever, binnen 60 dagen na
afloop van elk kwartaal een verklaring,
opgemaakt en ondertekend door een register
accountant waarin deze stelt dat over de
achterliggende periode aan verplichtingen uit
of krachtens de fiscale en sociale
verzekeringswetgeving is voldaan, aan opdrachtgever te verstrekken. De kosten voor deze
verklaringen zijn voor rekening van
Wederpartij.
Wederpartij die niet beschikt over een
aansluitnummer bij het UWV, zal op eerste
verzoek, binnen 30 dagen na dit verzoek, een
op de overeengekomen werkzaamheden
betrekking hebbende Verklaring Arbeids
Relatie (VAR) overleggen, inhoudende dat de
ingeschakelde persoon wordt aangemerkt als
zelfstandige. Indien en voor zover Wederpartij
in verzuim is met het overleggen van deze
VAR, heeft opdrachtgever het recht alle betalingen
aan Wederpartij ingevolge de Overeenkomst
op te schorten en dit bedrag onder zich te
houden, zonder daardoor enige rente
verschuldigd te worden.
Op eerste verzoek van opdrachtgever is de
Wederpartij gehouden om vooraf schriftelijke
toestemming te vragen aan opdrachtgever indien
en voor zover hij voornemens is om
(onder)aannemers in te schakelen bij de
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realisatie van het Werk. De Wederpartij
verplicht zich in dat geval om deze verplichting
eveneens op te leggen aan zijn
(onder)aannemer(s), die deze verplichting in
dat geval dient op te leggen aan zijn
(onder)aannemer(s), enzovoorts. Indien de
Wederpartij verzuimt de verplichting als boven
genoemd op te leggen aan zijn
(onder)aannemer(s) dan heeft opdrachtgever de
bevoegdheid een gedeelte van de prijs te
betalen middels een rechtstreekse storting bij
de Belastingdienst. opdrachtgever kan eventuele
schade door aansprakelijkstelling uit de
ketenaansprakelijkheid of
inlenersaansprakelijkheid rechtstreeks op de
Wederpartij verhalen.
13.8 De Wederpartij dient alle maatregelen te
treffen, dan wel medewerking te verlenen aan
maatregelen die opdrachtgever nodig acht, om
aansprakelijkheid van opdrachtgever in het kader
van de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet
aanpak schijnconstructies en/of de
Verleggingsregeling BTW zoveel mogelijk te
beperken.
ARTIKEL 14. CALAMITEIT
14.1 De Wederpartij dient iedere calamiteit terstond
te melden en schriftelijk te rapporteren aan
opdrachtgever. Dit geldt in het bijzonder indien
letsel en/of schade ontstaat of kan ontstaan
aan personen, het milieu en/of Zaken.
14.2 De Wederpartij dient alle medewerking te
verlenen aan een te verrichten onderzoek
naar de calamiteit en een eventuele melding
aan de daartoe bevoegde instanties.
ARTIKEL 15. GRAAFWERKZAAMHEDEN
15.1 Ingeval de Wederpartij ingevolge een
inkooporder in het kader van de
overeengekomen Werkzaamheden, graaf- of
andere werkzaamheden in de ondergrond
moet verrichten, dient Wederpartij zelfstandig
als grondroerder voorafgaand aan de
Werkzaamheden onderzoek te doen naar de
precieze ligging van ondergrondse kabels en
leidingen, daaronder mede begrepen lege
buizen, ondergrondse ondersteuningswerken
en beschermingswerken, bestemd voor
transport van vaste, vloeibare of gasvormige
stoffen, van energie of van informatie. De
Wederpartij als grondroerder wordt
beschouwd als degene onder wiens
verantwoordelijkheid, leiding en toezicht de
graafwerkzaamheden worden verricht. Als
onderdeel van zijn verplichtingen dient de
Wederpartij tenminste tijdig een melding te
doen aan het Kabels- en Leidingen Informatie
Centrum overeenkomstig de Wet Informatie
VG Holding b.v. omvat de volgende bedrijfsonderdelen:
Van Ginkel Concerns b.v.
Van Ginkel Marine Services b.v.
Sprinkler Services Europoort b.v.
VG Technisch Beheer en Onderhoud b.v.
Adresgegevens:
Seggelant-Zuid 12a, 3237 ME Vierpolders
Telefoon: 0181 – 212100 / info@ginkel-services.nl / www.ginkel-concerns.nl

Uitwisseling Ondergrondse Netten bij het
Kadaster.
15.2 Ingeval van opgetreden schaden aan
vorengenoemde kabels en leidingen dan wel
andere of andersoortige schaden, zoals
verzakkingschaden, is de Wederpartij
aansprakelijk voor de volledige vergoeding
daarvan. In voorkomend geval dient de
Wederpartij opdrachtgever ter zake te vrijwaren
tegen claims van derden op vergoeding van
schaden.
ARTIKEL16. VERZEKERING
16.1 Wederpartij dient voor aanvang van de
Werkzaamheden, (mede) ten behoeve van het
Werk en met opdrachtgever als medeverzekerde
daarin genoemd, een constructie all risks
(CAR) verzekering af te sluiten. Bedoelde
CAR polis dient afdoende primaire dekking te
bieden om aan de wettelijke en contractuele
verplichtingen van Wederpartij te kunnen
voldoen. Het eigen risico blijft te allen tijde
voor rekening van Wederpartij evenals niet
door de polis gedekte schaden. Wederpartij
verplicht zich in geval van schade opdrachtgever
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en
alle verplichtingen na te komen die in de polis
zijn vastgesteld.
16.2 Onverminderd ieders aansprakelijkheid
krachtens de wet of de overeenkomst kan, ter
enkele keuze opdrachtgever met expliciete
melding aan Wederpartij, door opdrachtgever
mede ten behoeve van de Wederpartij een
CAR verzekering worden afgesloten.
Het in de laatste twee volzinnen van artikel 16.1
bepaalde is in dat geval overeenkomstig van
toepassing.
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