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Geachte Raadsleden, 

Zoals toegezegd in de commissievergadering A B Z M van 17 januari 2 0 1 3 , bieden wij u hierbij het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 aan. Wij voldoen ook graag aan uw verzoek dit beleid aan u 
en andere belangstellenden, zoals lokale ondernemers, toe te l ichten. In overleg met het 
presidium is ervoor gekozen om deze toelichting op 19 november a.s. te laten plaatsvinden. Voor 
de lokale ondernemers zullen wij een separate informatie bijeenkomst plannen. 

De voornaamste redenen voor aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals dat in 
2 0 1 0 is vastgesteld, zijn: 

(i) de nieuwe Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking is getreden, 
(ii) de uitdrukkelijke wens van lokale en regionale ondernemers om meer uniformiteit met 

betrekking tot inkoop- en aanbestedingsprocedures bij de (Twentse) gemeenten, 
(iii) de wens om de input van de overleggen met de Business Club Hellendoorn Nijverdal 

(BCHN) en de adviezen van de commissie van wijze heren, die onderzoek heeft gedaan 
naar de selectieprocedure van De Twijn en de aanbesteding van het leerlingenvervoer, te 
betrekken bij het opstellen van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Met de aanpassingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, die nodig waren als gevolg van de 
nieuwe Aanbestedingswet, zijn ook veel van de opmerkingen van de BCHN en de adviezen van 
de hiervoor genoemde commissie opgenomen. Als voorbeelden daarvan willen wij o.a. noemen 
dat uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zeer restrictief moeten worden toegepast (een 
opmerking die ook door de commissie is gemaakt) en dat er zeer nadrukkelijk moet worden 
gekeken naar proportionaliteit bij offerteaanvragen (een opmerking die ook door de BCHN is 
gemaakt). A ls gevolg van het laatste voorbeeld is de grens voor openbare aanbestedingen 
aangepast van C 1 58 .000 , = naar C 2 0 0 . 0 0 0 ^ voor diensten en leveringen en van 
C 5 0 0 . 0 0 0 , = naar C 1 .500.000, = voor werken. In dat licht kan ook worden genoemd, dat 
technische geschiktheid nadrukkelijk op basis van competenties en niet op basis van referenties 
moet worden beoordeeld. Dit is door de onderzoekscommissie in het kader van de selectie van 
De Twijn opgemerkt en door de BCHN in het kader van het stimuleren van innovatie. 
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Dat de aanbieding van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wellicht wat langer heeft geduurd dan 
u had verwacht, vindt zijn oorzaak in het feit dat het streven was om een gezamenlijk 
inkoopbeleid voor alle veertien Twentse gemeenten vast te stellen. De acht Twentse landelijke 
gemeenten, waarmee we op het gebied van inkoop zeer nauw samenwerken, waren het al eens 
over het concept dat in de vergadering van de commissie A B Z M van 17 januari jl. is behandeld. 
Vervolgens is het ook gelukt met de zes ander Twentse gemeenten op één lijn te komen. Naast 
het inkoopbeleid gaan de veertien Twentse gemeenten ook dezelfde algemene 
inkoopvoorwaarden hanteren, hebben zij een gemeenschappelijke klachtenregeling aanbesteden 
ingericht en hanteren zij allemaal dezelfde applicatie om aanbestedingen op te stellen, aan te 
kondigen en af te handelen in een volledig digitale omgeving (Negometrix). Hiermee is naar onze 
mening een aantal wensen van de ondernemers ingewilligd. 

Ten aanzien van de specifieke opmerkingen, die in de vergadering van de commissie A B Z M van 
17 januari jl. zijn gemaakt, kunnen wij u meedelen dat alle 14 Twentse gemeenten het Manifest 
professioneel duurzaam inkopen hebben ondertekend en daarnaast hebben ingestemd met het 
voorstel van de gemeente Hellendoorn om een passage over de inkoop via eerlijke handel 
(fairtrade) in het inkoopbeleid op te nemen. 

Tijdens de informatie bijeenkomst op 19 november zullen wij een nadere toelichting geven op het 
"inkoop- en aanbestedingsbeleid 2 0 1 3 " en uw vragen op het gebied van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid graag beantwoorden. 

Hoogachtend, 

r urgemeester en wethouders van Hellendoorn, 

ťde secretaris, 
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de burgemeester, 

ì 
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Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Hellendoorn 

Artikel 1: Definities 

Opdrachtgever: de gemeente Hellendoorn en alle onder haar res
sorterende sectoren en afdelingen. 

Leverancier: de partij aan wie de opdrachtgever een aanbieding heeft 
gevraagd of een opdracht heeft verleend of met wie zij anderszins een 
verbintenis is aangegaan. 

Opdracht: een overeenkomst of andere verbintenis tussen de op
drachtgever en de leverancier welke betrekking heeft op de levering of 
beschikbaarstelling van goederen, uitvoeren van diensten of realiseren 
van bouwkundige of civieltechnische werken. 

Intellectuele eigendomsrechten: auteurs-, octrooi-, tekeningen-, mo
del-, handelsnaam- en merkenrechten en eventuele andere intellectuele 
eigendoms- of vermogensrechten. 

Goederen: apparatuur, computerprogramma's, licenties, documenten, 
modellen, dia's, litho's, ontwerpen en andere goederen of zaken welke 
het gevolg zijn van de levering of anderszins de uitkomst van de uitvoe
ring van de opdracht zijn. 

Levering: het in gebruik en eigendom overdragen van goederen. 

Diensten: het al dan niet onder regie van de gemeente uitvoeren van 
werkzaamheden voor de gemeente Hellendoorn. 

Werken: het product van een geheel van bouwkundige of civieltech
nische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of 
technische functie te vervullen 
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Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel 
uit van elke aanvraag tot het maken van een aanbieding gedaan door 
opdrachtgever en opdrachten verstrekt door opdrachtgever. 

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 
overeengekomen en dienen door leverancier en opdrachtgever te zijn 
getekend. 

De leverancier kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een 
contractuele relatie met opdrachtgever zijn gemaakt. 

In geval de leverancier op enig moment mei de opdrachtgever een 
overeenkomst of andere verbintenis is aangegaan waarop deze inkoop-
voorwaarden van toepassing zijn, wordt de leverancier geacht de toe
passelijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden op toekomstige 
overeenkomsten of andere verbintenissen met de opdrachtgever stil
zwijgend te hebben aanvaard. 

Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de weder
partij van de opdrachtgever (leverancier) zijn niet van toepassing. 

De opdrachtgever accepteert de "De Nieuwe Regeling 2005" voor op
drachten waarbij de leverancier diensten levert op gebied van architec
tuur en advies voor bouwkundige en civieltechnische werken, onder 
voorbehoud van de in artikel 23 van deze voorwaarden opgenomen uit
zonderingen. 

De opdrachtgever accepteert de "Fenit voorwaarden 3 juni 2003!' als 
voorwaarden voor opdrachten waarbij de leverancier diensten levert op 
gebied van informatica, onder voorbehoud van de in artikel 24 van deze 
voorwaarden opgenomen uitzonderingen. 

De opdrachtgever accepteert de " UAV'89" als voorwaarden voor op
drachten waarbij de leverancier bouwkundige of civieltechnische wer
ken uitvoert onder voorbehoud van de in artikel 25 van deze voorwaar
den opgenomen uitzonderingen. 

Artikel 3: Totstandkoming opdracht 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volgt op een schriftelijke oí 
mondelinge aanvraag van opdrachtgever een onherroepelijke aanbie
ding van de leverancier. Deze aanbieding van de leverancier aan op
drachtgever zal kosteloos zijn voor opdrachtgever. De overeenkomst 
komt tot stand op het moment 

AlpeiiK-rif-inhxipv'.juiwí'ŝrüen VÓIÌ (íe gemterut nelftnrJooi ri rnsari Aiūy 



» dat de opdrachtgever de onvoorwaardelijke aanbieding van de leve

rancier binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding schriftelijk 
accepteert of 

» leverancier de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief, zon

der voorafgaande aanbieding van leverancier of aanpassingen op 
zijn aanbieding, niet binnen 7 dagen na ontvangst verwerpt. 

De opdracht kan zowel per post, fax als elektronisch worden verstuurd. 

In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uit

voering van de overeenkomst opgeschort tot het moment dat de schrif

telijke bevestiging van de order door de opdrachtgever is verzonden. Bij 
afroepcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het mo

ment dat de opdracht voor een (deel)levering, binnen het kader van de 
afroepovereenkomst, door de opdrachtgever is verzonden. 

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van 
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedge

keurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoor

schriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst. 

Artikel 4: Preferentie 

Deze algemene inkoopvoorwaarden maken deel uit van elke door de 
gemeente aangegane overeenkomst. Zij zijn echter ondergeschikt aan 
eventueel specifiek overeengekomen en schriftelijk in de betreffende 
overeenkomst vastgelegde afspraken. 

Indien de leverancier bij aanvaarding van de opdracht of anderszins zijn 
algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zal de verwijzing in de 
opdracht van opdrachtgever als eerste verwijzing gelden en zullen deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De algemene voor

waarden van de leverancier zijn dan niet van toepassing. 

Artikel 5 Prijzen 

De in een door de leverancier uitgebrachte offerte vermelde prijzen, zijn 
vast, onherroepelijk en geldig voor een periode van drie (3) maanden na 
dagtekening offerte. 

In offerte genoemde prijzen zijn in Euro's inclusief belastingen, heffin

gen, exclusief BTW. 

A l g e m e n e  i n k o o i w o o r w a a r d e n v a n d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n m a a r t 2ŨŪ9 
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In offerte genoemde prijzen zijn altijd inclusief verpakking en DDP (Inco-
terms 2000) overeengekomen plaats van levering en retourname ver
pakking en eventuele verwijderingsbijdrage. 

Artikel 6 Levertijd 

De levertijd vangt aan op de dag waarop door de opdrachtgever schrifte
lijk, per telefax of elektronisch de opdracht wordt gegeven, of, in geval 
van mondelinge of telefonische opdrachten, de dag waarop de opdrach
ten schriftelijk, per telefax of telex worden bevestigd. 

De in de opdracht vermelde levertijd is bindend en geldt als een fatale 
termijn. Indien de leverancier een overschrijding van de levertijd ver
wacht, zal hij dit zonder uitstel schriftelijk onder opgaaf van redenen aan 
de opdrachtgever meedelen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 
7 van deze algemene voorwaarden. 

Overschrijding van de levertijd als gevolg van overmacht en/of als gevolg 
van het niet tijdig ter beschikking stellen van goederen, diensten, teke
ningen, berekeningen en andere door de opdrachtgever aan de leveran
cier voorgeschreven documenten?-noodzakelijk voor uitvoering van de 
opdracht-, geeft geen recht op annulering van de opdracht dan we! ont
binding van de overeenkomst, noch tot weigering van de goederen of 
uitvoering van werken of het eisen van enige schadevergoeding, tenzij 
de opdrachtgever schriftelijk verklaard heeft daarmee akkoord te gaan. 

De Levering zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, altijd be
staan uit nieuwe en niet eerder gebruikte goederen inclusief de bij de 
goederen behorende bescheiden zoals certificaten, attesten, paklijsten, 
instructieboeken, reservedeìenlìjsten, onderhoudsvoorschriften, e.d. Ge
beurt dit niet, dan heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te 
schorten. 

De levering zal geschieden conform de toepasselijke bepalingen van de 
Incoterrns 2000 uitgegeven door de internationale Kamer van Koophan-
u u i . 

Artikel 7: Levering en transport 

De levering geschiedt DDP (Incoterrns 2000) op het overeengekomen 
tijdstip of binnen overeengekomen termijn(en). In het geval van te late 

Alį?tMnc iu. inkoofA'OC'iv.'aaii'ť-n vř.t. cio gomcon ic Hfrlk nt'oorn m ( .oi l *?00'.
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nakoming heeft de opdrachtgever aanspraak op een door de leverancier 
te betalen boete van een 1 Vo (een procent) van de totale waarde van 
hetgeen nagekomen dient te worden voor elke week vertraging; zulks tot 
een maximum van löTo (tien procent) van deze waarde. Deze boetes 
gelden uitdrukkelijk als forfaitaire schadevergoeding zodat het recht van 
de opdrachtgever op vordering van nakoming van de verbintenis of ver
goeding van de daadwerkelijk geleden schade onverlet wordt gelaten. 

Indien de opdrachtgever, voordat de levering heeft plaatsgevonden, ver
langt dat de goederen op een andere dan in de opdracht vermelde 
plaats worden geleverd, zal de leverancier verplicht zijn hieraan te vol
doen. 

De opdrachtgever heeft het recht een niet overeengekomen deellevering 
voor rekening en risico van leverancier te retourneren. Ingeval niet 
overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd en de afwijking gro
ter is dan in de desbetreffende branche gebruikelijk, is opdrachtgever 
gerechtigd het meerdere en, in geval van minder, de gehele aflevering te 
weigeren dan wel voor rekening en risico van leverancier te retourneren. 

Ingeval de opdrachtgever wegens bijzondere omstandigheden, dit ter 
beoordeling van de opdrachtgever, niet in staat is de goederen op het 
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal de leverancier op 
opdrachtgevers verzoek de levering uitstellen gedurende een door de 
opdrachtgever te bepalen redelijke periode. 

Artikel 8: Betaling 

De betaling geschiedt binnen dertig dagen nadat de opdrachtgever de 
goederen en facturen heeft ontvangen, onverminderd het bepaalde in 
artikel 9. De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres, 
Factuur dient te voldoen aan wettelijk daaraan gestelde eisen, te zijn 
gespecificeerd naar aantal en soort, onder vermelding van het opdracht-
kenmerk en volgens aanwijzing van de opdrachtgever. Betaling door de 
opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 

A l g e m e n e i n k o o p v o o r w a a r d e n v a n d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n m a a r l 2 0 0 9 
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Artikel 9: Kwaliteit, garantie en milieu 

De leverancier zal een kwaliteitssysteem toepassen waardoor de pro
ductkwaliteit wordt geborgd. Eventueel gecertificeerd volgens ISO 9000. 
Leverancier zal opdrachtgever of haar vertegenwoordigers toegang ver
schaffen teneinde kwaliteitsonderzoek uit te voeren en stelt daarbij alle 
gegevens en hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn kosteloos ter be
schikking. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen en 
toebehoren vrij zijn van zichtbare en verborgen gebreken, goed zullen 
functioneren voor het doel waarvoor zij gekocht zijn en geheel in over
eenstemming zijn met de in de opdracht gegeven omschrijving. De le
verancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken op 
eerste aanzegging en tot tevredenheid van de opdrachtgever herstellen. 
Indien leverancier niet binnen redelijke termijn de gebreken heeft her
steld zal opdrachtgever zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de 
gebreken door derden laten herstellen en de kosten daarvan op leveran
cier verhalen. Niet onder de garantie vallen de gebreken ontstaan door 
normale slijtage en onjuist gebruik. Tenzij expliciet anders overeenge
komen en schriftelijk vastgelegd zijn geleverde goederen altijd nieuw en 
ongebruikt voor levering aan opdrachtgever. De leverancier garandeert 
dat de goederen voldoen aan alle wettelijke eisen die voor betreffende 
goederen zijn gesteld. Tenzij expliciet anders overeengekomen en 
schriftelijk is vastgelegd geldt een garantietermijn van 24 maanden. De 
opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. 
Deze kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan de levering als tijdens of 
na de levering. Van toepassing zijn de in de branche gebruikelijke keu
ringseisen. Indien de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, 
zal de opdrachtgever dit schriftelijk aan de leverancier melden en zijn de 
kosten van de keuring voorde leverancier. Bij afkeuring na de levering 
wordt de levering geacht niet te hebben plaatsgevonden en blijft het risi
co en eigendom bij de Leverancier. Eventuele deelbetalingen zijn vanaf 
moment van afkeuring direct opeisbaar door opdrachtgever en zullen 
onverwijld door leverancier worden voldaan. Leverancier garandeert 
voortdurend milieuverbeteringen na te streven en overeenkomstig alle 
toepasselijke milieuwet- en regelgeving te handelen. Mitsdien zal leve
rancier voortdurend minder milieubelasting door zijn producten en dien
sten nastreven. De leverancier zal trachten afval te voorkomen en het 
noodzakelijke afval te scheiden en conform wet- en regelgeving af te 
voeren.Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen en/of 
stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht mag worden 
te veronderstellen dat deze schade kunnen aanbrengen aan personen, 
goederen of het milieu, brengt leverancier dit onmiddellijk ter kennis van 
opdrachtgever en neemt hij in overleg met opdrachtgever terstond vei-
ligheidsmaatregelen.Alìe transportkosten en risico's van verlies of be-



schadiging, samenhangend met het herstel en/of vervanging van ge
brekkige of defecte producten, komen voor rekening van de leverancier. 
Leverancier garandeert dat de levering van de producten in ieder opzicht 
voor opwaardering, uitbreiding, herstel en onderhoud voor minimaal 
tien(10) jaar na levering en binnen redelijke levertermijn mogelijk is. In 
geval leverancier voornemens is de levering van de producten of onder
delen te staken, zal leverancier opdrachtgever daarvan minimaal 
twaalf(12) maanden vooraf in kennis stellen. Alsdan heeft opdrachtge
ver het recht een eindopdracht (order for lifetime) te verlenen voor be
treffende onderdelen of producten tegen redelijke prijzen, doch maxi
maal de prijzen overeengekomen voor de eerste levering van betreffen
de producten. 

Artikel 10: Overgang van eigendom en risico 

Het eigendom van de goederen gaat op de opdrachtgever over op het 
moment van overgang van het risico voor de goederen, bepaald volgens 
de toepasselijke bepalingen van Incoterrns. De leverancier zal meteen 
na voormeld tijdstip de opdrachtgever een volledige set van de originele 
ladingsdocumenten overhandigen (bill of loading, masters receipt of an
dere van toepassing zijnde documenten). Indien door de opdrachtgever 
in het kader van de opdracht deelbetalingen worden verricht vooruit
lopende op de gehele aflevering, verschaft de leverancier de opdracht
gever bij deze de eigendom van elk afzonderlijk goed, inclusief onder
delen en materialen, op het moment dat dit in het bedrijf van de leveran
cier aanwezig is. Dit tevens in geval van fabricage, waarvan door de le
verancier reeds met fabricage is aangevangen, voor zover de deelbeta-
ling op die goederen of fabricage betrekking heeft. Het risico m.b.t. deze 
goederen gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip als bepaald in de 
Incoterrns. De leverancier dient opdrachtgevers eigendommen als zo
danig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van aflevering 
aan de opdrachtgever. De leverancier zal derden geen toegang tot deze 
goederen verlenen, of deze op tentoonstellingen laten zien of hierover 
beschikken, of aan derden ter beschikking stellen zonder opdracht
gevers voorafgaande schriftelijke toestemming. 

A l g e m e n e i n k o a p v o o i w a a r d e n v a n d e g e m e e n t e H e l l e n d û o r n m a a r t 2009 
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Artikel 11 Aansprakelijkheid (verwijtbaar gedrag) 

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de opdracht
gever of door derden wordt geleden als een gevolg van een gebrek in 
zijn product waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te 
verwachten. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de 
opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of 
nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van diegenen die door hem 
bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De leverancier 
vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden op vergoedin
gen van schade op grond van aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld en 
zal op eerste verzoek van de opdrachtgever een schikking treffen met de 
derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met de op
drachtgever verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld. 

Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers 
van de opdrachtgever mede als derden aangemerkt. Leverancier zal 
zich adequaat voor aansprakelijkheid jegens derden en jegens op
drachtgever tot een bedrag van minimaal ê 1.000.000 (één miljoen 
euro) per gebeurtenis verzekeren. 

Artikel 12: industrieel- en intellectueel eigendomsrecht 

De leverancier garandeert dat de gekochte of geleverde goederen en 
toebehoren vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals oc
trooirecht, merkenrechten, auteursrechten of andere rechten van derden. 
De leverancier vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van der
den die verband kunnen houden met enige schending door de leve
rancier in voorgaande artikelen gesteld en zal de opdrachtgever alle 
schade vergoeden die daarvan het gevolg is. Ten aanzien van de door 
de opdrachtgever verstrekte tekeningen, ramingen, schema's en ont
werpen, behoudt de opdrachtgever zich het eigendoms- en auteursrecht 
voor. Zij mogen zonder diens uitdrukkelijke toestemming noch geheel 
noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ter 
hand gesteld, noch door de leverancier worden gebruikt ter vervaar
diging van goederen of uitvoering van werken (anders dan) waarop zij 
betrekking hebben. 

Algemene ii ikoopvocmvaaiden v;m At gavt-tMt Hellfcudoorri rnóoľl 2009 
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Artikel 13: Geheimhouding 

Alle informatie door de ene partij aan de andere verschaft in verband 
met of als gevolg van de opdracht welke door middel van naam, merk of 
ander relevant kenmerk als geheim of vertrouwelijk is aangeduid of an
derszins kennelijk geheim of vertrouwelijk is -op enigerlei wijze-, zal 
vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden gemaakt zon
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij. 
De gegevens die betrekking hebben op de inwoners van de gemeente 
gelden als exclusief en vertrouwelijk. 

De verplichting van de partijen uit hoofde van dit artikel blijven van toe
passing na afloop van de looptijd van de opdracht. Leverancier zal om 
voorgaande artikelen gestand te doen ook geheimhouding regelen met 
zijn personeel en medewerkers. 

Artikel 14: Wijziging opdracht 

De opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat, met inachtneming van 
redelijkheid en billijkheid, de ordergrootte en/of hoedanigheid van de te 
leveren goederen wordt gewijzigd. De opdrachtgever is bevoegd modifi
caties aan te brengen in de tekeningen, modellen, instructies, specifica
ties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen. Alle 
wijzigingen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien zulks 
naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeenge
komen vaste prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg 
te geven, de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten 
hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, 
schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd 
naar het oordeel van de opdrachtgever onredelijk zijn ten opzichte van 
de aard en omvang van de wijzigingen heeft de opdrachtgever het recht 
de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennis
geving aan de leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden ken
nelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft 
geen van de partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade. De 
leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder 
schriftelijke order of toestemming van de opdrachtgever. 
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Artikel 15: Ontbinding, beëindiging opdracht 

Indien de leverancier een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van 
de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloei
en niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van 
faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liqui
datie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de on
derneming van de leverancier, is hij van rechtswege in verzuim. De op
drachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst zonder inge
brekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of ge
deeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de leverancier en/of de betalingsverplichting op te schorten en/of de 
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te 
dragen, zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding ge
houden is, onverminderd eventuele aan de opdrachtgever verder toe
komende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schade
vergoeding. Alle vorderingen die de opdrachtgever in deze gevallen op 
de leverancier mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle 
opeisbaar zijn. Indien de leverancier zich beroept op overmacht heeft de 
opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig 
de bepalingen van dit artikel. 

Artikel 16: Zekerheidssteiling 

Indien partijen vooruitbetaling overeenkomen en indien opdrachtgever 
gronden heeft aan de financiële kredietwaardigheid van de leverancier te 
twijfelen, zal leverancier op verzoek van opdrachtgever zekerheden ver
strekken, zoals een onherroepelijke bankgarantie van een betrouwbare 
en solide bank. Inzake niet specifiek ten behoeve van opdrachtgever 
ontwikkelde computerprogrammatuur, zal leverancier op eigen kosten op 
verzoek van en ten behoeve van opdrachtgever de broncode van de 
computerprogrammatuur in bewaring geven (escrow) bij een be
trouwbare en solide bewaarnemer (escrowagent). Opdrachtgever zal in 
geval van beëindiging bedrijfsactiviteiten van de leverancier vrij toegang 
krijgen tot deze broncode ten behoeve van aanpassing en/of correctie 
van haar computerprogrammatuur. Opdrachtgever is te allen tijde ge
rechtigd bovenstaande artikelen te verifiëren ?? 

A İ Į !e i ient inkooľvooi waaiden van de genieenie Hellenclcoin maait 2009 
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Artikel 17: Overdracht van rechten en verplichtingen 

De leverancier zal alle rechten en verplichtingen die voor hem uit de 
overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden 
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de op

drachtgever. De opdrachtgever heeft het recht aan deze toestemming 
voorwaarden te verbinden. 

Artikel 18: Overmacht 

Een tekortkoming kan de betreffende partij niet worden toegerekend, in

dien zij niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshande

lingen of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 
(overmacht). Indien een geval van overmacht zich voordoet, zal de 
leverancier de opdrachtgever hiervan per omgaande schriftelijk in kennis 
stellen en opdrachtgever alle relevante informatie terzake verschaffen. 
Indien een geval van overmacht langer dan een (1) maand duurt, heeft 
opdrachtgever het recht de Opdracht te ontbinden zonder enige verdere 
aansprakelijkheid of verplichting. 

Artikel 19: Gebruik naam en logo 

Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
opdrachtgever, welke informatie dan ook, met betrekking tot deze op

dracht of de relatie met de opdrachtgever adverteren of anderszins 
openbaar maken. Leverancier zal niet zonder de voorafgaande schrifte

lijke toestemming van opdrachtgever het recht hebben gebruik te maken 
van merken en logo's van opdrachtgever. Indien opdrachtgever zulke 
toestemming aan leverancier verleent, zal leverancier bij het gebruik van 
de betreffende merken/logo's steeds de ter zake geldende voorwaarden 
in acht nemen (huisstijl opdrachtgever). 

Artikel 20: Anti corruptie (ontbinding opdracht) 

Indien leverancier in het kader van de opdracht zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van opdrachtgever enige vergoeding of gift aan 
een medewerker van opdrachtgever aanbiedt of doet toekomen, heeft 
opdrachtgever het recht de overeenkomst met de leverancier met on

middellijke ingang te ontbinden zonder enige verdere verplichting of 
aansprakelijkheid. Leverancier zal van verdere leveringen aan op

drachtgever worden uitgesloten als deze zonder schriftelijke toestem
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ming van opdrachtgever enige vergoeding of gift aan medewerker van 
opdrachtgever aanbiedt of doet toekomen. 

Artikel 21: Slotbepalingen 

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daar uit voortvloeien is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen - daaronder 
begrepen die welke door leverancier dan wel opdrachtgever als zodanig 
worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of de 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen leverancier en opdracht
gever mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de be
voegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtgever is geves
tigd. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene inkoop
voorwaarden strijdig zou zijn met een richtlijn van de Europese Unie, is 
uitsluitend die bepaling niet van toepassing en blijven alle overige bepa
lingen onverminderd van kracht. 

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopover
eenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 is niet van toepas
sing. 

Uitvoeren van diensten in opdracht en ten behoeve van opdracht
gever 

Indien de opdracht aan leverancier het uitvoeren van een dienst betreft 
is, naast de voorgaande 21 artikelen, ook artikel 22 van toepassing 

Artikel 22: 

1. Door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld 
personeel zal voldoen aan door opdrachtgever gestelde bijzondere 
eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vak
bekwaamheid en deskundigheid. 

2. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvol
doende gekwalificeerd personeel is opdrachtgever bevoegd om de 
verwijdering van dit personeel te gelasten en is leverancier verplicht 
tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid 
1 van dit artikel. 

3. Bij vernieuwing en/of aanpassing van bestaande elementen, zo ook 
software programma's, dienen deze geïntegreerd in bestaande of 
samen te werken met bestaande delen of programma's. 

A l g e - i n e n t i n k o o p v o o r w a a r d e n v a n d e g e n t e e n t t l l t l l e i i t ' o o r n n.aa i i 20H'j 
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4. Het is de leverancier niet toegestaan voor de uitvoering van werk
zaamheden gebruik te maken van personeel van onderaannemers 
of personeel dat door derden ter beschikking is gesteld. Indien leve
rancier gebruik wenst te maken van personeel van onderaannemers 
dan wel personeel beschikbaar gesteld door derden, dient dit vooraf 
schriftelijk aan opdrachtgever te worden gemeld en is dit pas toege
staan na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. 

5. De leverancier draagt er zorg voor dat een ieder die belast is met de 
uitvoering van de werkzaamheden in het bezit is van - en bij zich 
draagt - een geldig legitimatiebewijs. 

6. De leverancier dient zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden te 
houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke- en huisregels van 
de overheid respectievelijk de opdrachtgever. 

7. Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk 
ís dat meubilair of apparatuur verplaatst moet worden, dient de leve
rancier dit te verzorgen, alsook het terugplaatsen op de oorspronke
lijke plaats. 

8. De leverancier dient voorzieningen te treffen om vervuiling dan wel 
beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever te voorko
men. 

9. Het plaatsen/aanbrengen van hulpmaterialen dient vooraf door op
drachtgever te worden goedgekeurd. 

10. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient leverancier 
voorzieningen te treffen op grond waarvan de veiligheid voor ge
bruikers en passanten is gewaarborgd. 

11. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zal leverancier overlast in 
welke vorm dan ook tot een minimum beperken. 

12. Na uitvoering van de dienst stelt leverancier een opleveringsprotocol 
op dat door opdrachtgever kan worden getekend als bewijs voor ac
ceptatie van de geleverde dienst. Tijdens de oplevering dienen alle 
documenten zoals o.a. tekeningen, modellen, litho's, computerpro
grammatuur die voor of als gevolg van de opdracht door leverancier 
zijn gebruikt dan wel gemaakt in een door opdrachtgever opgege
ven format, te worden overhandigd aan opdrachtgever. 

13. Leverancier dient zich, voordat met de uitvoering van de overeen
komst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de 
omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van opdrachtge
ver waar de werkzaamheden moeten worden verricht. 

14. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroor
zaakt door omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn voor reke
ning en risico van leverancier. 

15. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwe
zigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van op
drachtgever geen belemmering vormt voor de ongestoorde voort
gang van de werkzaamheden van opdrachtgever en derden. 

16. Leverancier en zijn personeel dienen zich, voordat met de uitvoering 
van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te 
stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van 
opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder ande
re inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereen
komstig te gedragen. Een exemplaar van voornoemde voorschriften 
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en reglementen wordt leverancier op zijn verzoek door opdrachtge
ver ter beschikking gesteld. 

17. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door leverancier terzake 
van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, 
btw en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor 
opdrachtgever als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprake
lijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan leverancier te 
betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van 
de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

Industrieel- en intellectueel eigendomsrecht 

18. De leverancier garandeert dat de door hem geleverde adviezen, 
diensten en/of gekochte goederen en toebehoren vrij zijn van alle 
bijzondere lasten en beperkingen, zoals octrooirecht, merkenrech
ten, auteursrechten of andere rechten van derden. 

19. De leverancier vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van 
derden, die verband kunnen houden met enige schending door de 
leverancier in voorgaande artikelen gesteld, en zal de opdrachtge
ver alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is. 

20. Ten aanzien van de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, 
ramingen, schema's en ontwerpen, behoudt de opdrachtgever zich 
het eigendoms- en auteursrecht voor. Zij mogen zonder diens uit
drukkelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden ge
kopieerd, aan derden worden getoond of ter hand gesteld, noch 
door de leverancier worden gebruikt ter vervaardiging van goederen 
of uitvoering van werken anders dan waarop zij betrekking hebben. 

21. De tijdens de werkzaamheden ontwikkelde programma's, tekenin
gen, modellen etc. en daarmee samenhangende patenten- en of oc
trooirechten vallen toe aan opdrachtgever. 

Artikel 23: Voorbehoud op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) 

Opdrachtgever gaat voor opdrachten aan architecten en raadgevende 
adviseurs akkoord met DNR 2005 met uitzondering van de volgende 
opmerkingen (per artikel DNR 2005) 

Artikel 10: Aan de wijziging kan geen terugwerkende kracht worden ont
leend. 

Artikel 11 lid 12: De vergoeding zal nooit meer bedragen dan algemeen 
geldende reproductiekosten. 

Artikel 14 lid 2: bedrijfsschade, productieverlies, waardevermindering, 
uitvoeringskosten zijn wel als directe schades aan te merken. 

Artikel 15 lid 1: de te vergoeden schade is niet beperkt tot de opdracht-
waarde. 

Algemene irikùüpvooi waaiden va r de g e m e c n e HelleiiricioiM maait 2009 
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Artikel 20: opdrachtgever vergoedt alleen aantoonbaar reeds gemaakte 
kosten. 

Artikel 29: In geval van financieel onvermogen van een van de partijen 
is de wederpartij altijd gerechtigd de opdracht op deze grond op te zeg
gen. 

Artikel 34: lid 1 en 2 Indien opdrachtgever aan zijn financiële verplichtin
gen, zoals vermeld in artikel 33, heeft voldaan, staat het hem vrij het ad
vies te (laten) gebruiken voor hetgeen het bestemd is. 

Artikel 35. indien adviseur zonder grond opzegt is opdrachtgever alleen 
de tot moment van opzegging gemaakte en aantoonbare honoraria en 
kosten verschuldigd aan adviseur met dien verstande dat deze nooit 
meer bedragen dan voor zover de uitgevoerde werkzaamheden van nut 
zijn voor de opdrachtgever minus de meerkosten die de opdrachtgever 
moet maken om opdracht volledig te laten uitvoeren to.v. oorspronkelij
ke opgave adviseur. 

Artikel 37: indien opdrachtgever opzegt op basis van een grond, die ge
legen is bij de adviseur, is opdrachtgever alleen de tot moment van op
zegging gemaakte en aantoonbare honoraria en kosten verschuldigd 
aan adviseur met dien verstande dat deze nooit meer bedragen dan 
voor zover de uitgevoerde werkzaamheden van nut zíjn voor de op
drachtgever minus de meerkosten die de opdrachtgever moet maken om 
de opdracht volledig te laten uitvoeren t.o.v. de oorspronkelijke opgave 
adviseur. 

Auteursrechten algemeen: indien de opdrachtgever heeft voldaan aan 
zijn financiële verplichtingen zoals hiervoor vermeld of anderszins in de 
DNR 2005, dan is de opdrachtgever vrij om de adviezen te (laten) ge
bruiken naar eigen goeddunken zonder verdere toestemming van of gel
delijke vergoeding aan de adviseur. 

Artikel 41: heeft adviseur de opdracht opgezegd om reden die bij de op
drachtgever ligt dan is opdrachtgever alleen de tot moment van opzeg
ging gemaakte en aantoonbare honoraria en kosten verschuldigd aan 
adviseur met dien verstande dat deze nooit meer bedragen dan voor 
zover de uitgevoerde werkzaamheden van nut zijn voor de opdrachtge
ver. 

Artikel 46 lid 2c: dit recht geldt alleen in geval van wezenlijke aanpassing 
van zijn ontwerp en/of advies. 

Artikel 47: Opdrachtgever heeft het recht tijdens de uitvoering van het 
ontwerp/advies af te wijken van het advies van de van adviseur als daar 

A l g e m e n e i n k o o p v o o r w a a r d e n v a n d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n m a a r t 2 0 0 9 



zwaarwegende motieven voor zijn. Adviseur zal zich hiertegen niet onre
delijk tegen verzetten. 

Artikel 48 lid 1: Indien adviseur zijn ontwerp/advies voor een andere op
drachtgever herhaalt meldt hij dit aan opdrachtgever en treden zij in 
overleg over kostencompensatie aan opdrachtgever. 

Artikel 54 toevoegen: het is de plicht van adviseur alle voor het goed uit
voeren van de opdracht te verrichten werkzaamheden in zijn aanbieding 
op te nemen en af te prijzen. 

Artikel 58 lid 2: wordt uitgesloten. Geschillen nooit worden voorgelegd 
aan arbitrage. 

Algemene- inkoopvuoi waaiden van dŗ gemeente Hellendooin maart 200? 
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Artikel 24: Voorbehoud op Fenit voorwaarden 3 juni 2003 

Opdrachtgever gaat voor opdrachten aan leveranciers op gebied van 
ICT leveringen en diensten akkoord met de Fenit voorwaarden 3 juni 
2003 met uitzondering van de volgende opmerkingen (per artikel van de 
Fenit voorwaarden) 

1.2: aanbiedingen zijn altijd onvoorwaardelijk en geldig gedurende een 
termijn van 90 kalenderdagen. 

1.3: Opdrachtgever accepteert Fenit voorwaarden alleen onder de in dit 
artikel vermelde aanpassingen. 

1.5 Leverancier kan na opdrachtverlening de eisen m.b.t. communicatie 
tussen partijen niet meer aanpassen. 

2.2 : Prijs- en tariefsaanpassingen zijn alleen mogelijk na akkoord op
drachtgever op basis van in opdracht overeengekomen index(en). 

4.3 : Leverancier mag onder geen enkele voorwaarde zaken onder zich 
houden die door opdrachtgever aan hem beschikbaar zijn gesteld of aan 
opdrachtgever toebehoren. 

6.6 Voor het aantonen van een fout is reproduceerbaarheid niet vereist. 
Het enkele feit dat de programmatuur niet voldoet aan de gestelde speci
ficatie is voldoende om van een fout te spreken 

6.7 Evenals opdrachtgever vrijwaart leverancier opdrachtgever voor 
rechtsvorderingen door derden op basis van door derden geclaimde pa
tenten, octrooien, merken, auteursrechten of andere rechten. 

7.4 Het recht van opschorten van de overeenkomst en het declareren 
van daardoor ontstane kosten kan alleen als de daaraan ten grondslag 
liggende afspraken schriftelijk door opdrachtgever zijn bevestigd. 

8.1 De in de opdracht vermelde termijnen en/of data zijn aan te merken 
als fatale termijnen. 

10.1 De maximaal te vergoeden schade is onafhankelijk van de op-
drachtwaarde maximaal C lOOO.OOO^ per geval. 

10.1.a Indien de beëindiging door de opdrachtgever wordt gedaan om 
een reden die gelegen is bij de leverancier kan opdrachtgever deze 
schade wel bij leverancier verhalen. 

12.2 geschillen worden enkel voorgelegd aan bevoegde rechtbank en 
niet aan een arbitragecommissie. 
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14.4 Leverancier mag onder geen enkele voorwaarde zaken onder zich 
houden die door opdrachtgever aan hem beschikbaar zijn gesteld of aan 
opdrachtgever toebehoren. 

19.2 In geval van data wijziging heeft opdrachtgever recht op creditering 
van reeds betaalde kosten en kan hij afzien van het volgen van de trai
ning en/of cursus. 

20.3 toevoegen: Inwerken van vervanger geschiedt op kosten van leve
rancier. 

20.5 toevoegen: Doch garandeert de deskundigheid van de door hem 
aangeboden medewerker. 

21.3 Indien leverancier in rechte is gehouden om de broncode aan leve
rancier beschikbaar te stellen zal hij daar geen vergoeding voor verlan
gen. 

22.3 lid c: enig gebruik van de programmatuur door opdrachtgever vóór 
moment van acceptatie houdt niet in dat opdrachtgever programmatuur 
heeft geaccepteerd. 

22.9 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een deel van de over
eengekomen opdrachtwaarde (maximaal 100Zo) achter te houden tot ein
de garantietermijn. Deze termijn is bedoeld als termijn waarbinnen alle 
bij oplevering geconstateerde fouten worden opgelost, zoals bedoeld in 
artikel 25.1 

26.1 Termijnen voor herstel zullen in overleg tussen opdrachtgever en 
leverancier worden vastgesteld afhankelijk van het effect van de fout op 
de bedrijfsvoering van opdrachtgever. 

26.2 Leverancier verplicht zich om fouten in programmatuur binnen pas
sende termijnen te herstellen tenzij opdrachtgever hiervan af ziet. 

27.1 Voor programmatuur van derden door leverancier aan opdrachtge
ver beschikbaar gesteld geiden dezelfde voorwaarden alsof het door le
verancier zelf ontwikkelde programmatuur betreft. 

28.2: Zie artikel 7 van deze algemene inkoopvoorwaarden 

28.3: De overeengekomen koopprijs is altijd op basis DDP (Incoterrns 
2000) op de? overeengekomen plaats van levering en retoumame ver
pakking en eventuele verwijderingsbijdrage. 

28.4: Overdracht risico conform Incoterrns 2000, DDP. 

30.1: De termijn waarbinnen kosteloos herstel plaatsvindt in het licht van 
dit artikel bedraagt 6 maanden na aflevering. 

Algc-mene mkoupvooi waarden van de gemeerne Hel iendoom maart 2009 
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31.1 Voor apparatuur van derden, geleverd door leverancier aan op
drachtgever, gelden dezelfde voorwaarden als voor apparatuur waarvan 
niet gemeld is dat deze van derden afkomstig zijn. 

34.7: Leverancier is verplicht de voor reparatie onder hem zijnde appara
tuur van opdrachtgever adequaat te verzekeren tegen verlies, transport-
schade en schade als gevolg van brand en/of storm aan zijn reparatie
werkplaats. 

Artikel 25 Voorbehoud op UAV'89 

Opdrachtgever gaat bij opdrachten voor het uitvoeren van werken ak
koord met de UAV'89 als standaard voorwaarden met onderstaande 
aanpassing/wijzigingen op respectievelijke artikelen 43a-lid 4 en 49 lid 1 
en 2. 

43-a lid 4: opdrachtgever kan na schriftelijke kennisgeving aan aanne
mer dat hij zulks zal uitvoeren de bankgarantie inroepen. Opdrachtgever 
is daarbij niet gehouden aan de uitspraak Raad van Arbitrage voor 
Bouwbedrijven in Nederland. 

49.1 Opdrachtgever doet geen afstand tot het inroepen van de gewone 
rechter voor het beslechten van geschillen. 

49.2 Alleen na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever kunnen geschil
len worden voorgelegd aan Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in 
Nederland en zal opdrachtgever de uitspraak van deze arbitrage eerbie
digen. In alle overige gevallen zullen geschillen worden voorgelegd aan 
de daartoe bevoegde rechter. 

A l g e m e n e i n k o o p v o o r w a a r d e n v a n d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n m a a r t 2 0 0 9 


