Algemene inkoopvoorwaarden – Producten en Diensten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Parkeren Amersfoort B.V. d.d. 28-01-2014
1.
1.1

Definities
In deze inkoopvoorwaarden hebben de hierna gebruikte begrippen, indien met een hoofdletter geschreven,
de volgende betekenis:
- Opdrachtgever:
Parkeren Amersfoort B.V.;
- Leverancier:
de wederpartij van de Opdrachtgever die producten aanbiedt en/of levert;
- Overeenkomst:
de afspraken tussen de Opdrachtgever en de Leverancier betreffende de levering
van Producten en/of Diensten, waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing
zijn verklaard;
- Diensten:
de door de Leverancier aan de Opdrachtgever aangeboden c.q. uit te voeren
werkzaamheden;
- Partijen:
de Opdrachtgever en de Leverancier samen;
- Producten:
de door de Leverancier aan de Opdrachtgever aangeboden c.q. geleverde
goederen, daarbij horende diensten en werkzaamheden;
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Levering en uitvoering
Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende
Incoterms DDP (Delivered Duty Paid).
Producten en Diensten dienen van goede kwaliteit te zijn en aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid,
doelmatigheid en afwerking te voldoen evenals aan de overeengekomen eisen en specificaties.
De Leverancier staat er voor in dat de Producten en Diensten vrij zijn van alle lasten en beperkingen en
aanspraken van derden, inclusief beperkingen die voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van lasten, beperkingen en aanspraken die de
Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
De Leverancier, zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zijn bij het uitvoeren van de
Overeenkomst gehouden van overheidswege vastgestelde veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften
in acht te nemen, evenals eventuele bedrijfsvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen die
gelden bij de Opdrachtgever.
De Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijdingen onverwijld schriftelijk te melden aan de
Opdrachtgever. De Leverancier geeft daarbij tevens een voorstel aan op welke wijze hij de overschrijding
zoveel mogelijk zal beperken. Dit laat onverlet de eventuele rechten van de Opdrachtgever op basis van de
levertijdoverschrijding ingevolge de Overeenkomst of wettelijke bepalingen.
Indien de Producten en/of Diensten niet op de overeengekomen wijze zijn afgeleverd c.q. zijn uitgevoerd, is
de Leverancier, voor zover de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan de Leverancier
toerekenbaar is, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
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Personeel en derden
Indien de Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken van diensten van derden,
dan is hij daartoe pas bevoegd na verkregen schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Bij het verlenen
van de toestemming is de Opdrachtgever gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden.
Indien de kwaliteit van het werk of het gedrag van een werknemer van de Leverancier en/of een door de
Leverancier ingezette derde naar gemotiveerd oordeel van de Opdrachtgever niet voldoet, zal de Leverancier
de werknemer of derde op het eerste verzoek van de Opdrachtgever vervangen.
Bij tijdelijke of permanente afwezigheid van, door de Leverancier, ingezette werknemers of derden dienen
door de Leverancier zo spoedig mogelijk vervangende personen beschikbaar te worden gesteld die qua
deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.
Wanneer sprake is van het verrichten van Diensten die bij uitstek afhankelijk zijn van de kwaliteiten van de
ingezette werknemer of derde wordt deze werknemer of derde eerst ter goedkeuring voorgesteld aan de
Opdrachtgever.
Documentatie
De Leverancier is verplicht de op basis van de Overeenkomst te leveren documentatie (inclusief de
gebruikelijke bijbehorende documentatie) voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering van de
Producten en/of Diensten ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen
daarvan voor eigen gebruik (waaronder het gebruik door derden ten behoeve van de Opdrachtgever).
De Leverancier is verplicht rapporten, die toegezonden worden aan de Opdrachtgever, eveneens elektronisch
beschikbaar te stellen.
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Keuring en controle
De Opdrachtgever kan de Producten en/of Diensten keuren. Indien geen keuring plaats heeft bij de
Leverancier kan door de Opdrachtgever, na af- c.q. oplevering controle van de Producten en/of Diensten
plaats hebben op, onder meer, beschadiging, maat, volledigheid, hoeveelheid en gewicht.
Indien de Leverancier tekortschiet in het verrichten van een handeling waarmee hij aan een keuring of
controle moet meewerken, komen de kosten die daarvan het gevolg zijn voor zijn rekening. Indien de
Producten of Diensten worden gekeurd, komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de
Opdrachtgever.
In geval van afkeuring van de Producten en/of Diensten, zal de Leverancier binnen een door de
Opdrachtgever te bepalen termijn zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde Producten c.q.
verbetering van de Diensten. Indien de Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de door de
Leverancier gestelde termijn is de Opdrachtgever gerechtigd de benodigde Producten of Diensten van een
derde af te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van de Leverancier.
Indien de Leverancier na de melding van de afkeuring niet binnen twee weken de afgekeurde Producten op
eigen kosten terughaalt, heeft de Opdrachtgever het recht de desbetreffende Producten aan de Leverancier
voor diens rekening en risico te retourneren.
Risico- en eigendomsovergang
De eigendom en het risico van de Producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat deze zijn
geleverd aan de Opdrachtgever en, indien van toepassing, conform de Overeenkomst zijn gemonteerd
respectievelijk geïnstalleerd.
In geval de Opdrachtgever aan de Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de
verplichtingen van de Leverancier, blijven deze eigendom van de Opdrachtgever. De Leverancier zal de
desbetreffende goederen bewaren afgescheiden van goederen, die toebehoren aan hemzelf of aan derden en
deze merken als eigendom van de Opdrachtgever.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, specificaties en software, van de
Opdrachtgever zijn verwerkt in goederen van de Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de
eigendom aan de Opdrachtgever toebehoort.
Alle resultaten van de Diensten, met inbegrip van alle rechten, waaronder in ieder geval ook de intellectuele
rechten, worden eigendom van de Opdrachtgever op het moment dat deze rechten ontstaan. De rechten
worden op grond van deze Overeenkomst door de Leverancier aan de Opdrachtgever overgedragen. Die
overdracht, die automatisch plaats heeft onmiddellijk na het ontstaan van die rechten, wordt nu al voor dat
moment aanvaard.
Voorzover de overdracht van de in lid 6.4 bedoelde rechten een nadere akte vereist, zal de Leverancier op
eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht van zodanige rechten aan de Opdrachtgever zijn
medewerking verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De Leverancier machtigt de
Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de
desbetreffende registers te doen inschrijven.
Prijs en prijsherziening
De door Partijen overeengekomen prijs is exclusief BTW en omvat alle kosten in verband met de nakoming
van de verplichtingen van de Leverancier (zoals, maar niet beperkt tot, verpakking en transport). De
Leverancier geeft tevens aan welk BTW-tarief van toepassing is.
De door Partijen overeengekomen prijs is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaats heeft.
Facturering en betaling
Betaling van de factuur van de Leverancier, inclusief BTW, zal plaats hebben binnen 30 dagen na ontvangst
van de factuur en goedkeuring van de factuur en de geleverde Producten en/of Diensten.
De Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten, indien hij een tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst heeft geconstateerd, en de Overeenkomst ondanks bezwaarmaking bij de Leverancier
(nog) niet correct is uitgevoerd.
De Opdrachtgever heeft het recht om door hem aan de Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen
met bedragen die de Leverancier - uit welken hoofde dan ook - is verschuldigd aan de Opdrachtgever.
Geheimhouding en beveiliging
De Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals overige
bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming
van de Opdrachtgever. De Leverancier zal door hem ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde
geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht houden.
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De Leverancier zal gegevens van Opdrachtgever, waaronder begrepen persoonsgegevens en
bedrijfsgegevens welke hij in het kader van de Overeenkomst onder zich krijgt deugdelijk beschermen door
het aanbrengen van de benodigde beveiligingsmaatregelen. De Opdrachtgever is bevoegd daaromtrent eisen
te stellen.
Ingeval van overtreding van het bepaalde in de voorgaande artikelleden verbeurt de Leverancier aan de
Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 45.000,-- per gebeurtenis, en van € 1.500,-- voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op volledige
schadevergoeding, indien zijn schade groter is dan het boetebedrag.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst, voor zover deze schade aan de Leverancier kan worden toegerekend.
De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever en door de Opdrachtgever ingeschakelde derden voor aanspraken
van derden van welke aard of uit welken hoofde ook, verband houdende met de uitvoering van de
Overeenkomst waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de wetgeving op het terrein van
productaansprakelijkheid, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de Leverancier, zijn
werknemers of door hem ingeschakelde derden. De Leverancier zal de Opdrachtgever dan wel door de
Opdrachtgever ingeschakelde derden alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten
- waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand - volledig vergoeden.
De Opdrachtgever heeft het recht van de Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking
van de risico’s verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst. De Leverancier dient op eerste verzoek
van de Opdrachtgever een kopie van de daartoe strekkende polis te geven aan de Opdrachtgever.
Ontbinding
Onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de Opdrachtgever op basis van de wet of de
Overeenkomst mag de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. de Leverancier in ernstige mate in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en ondanks schriftelijke ingebrekestelling daartoe, niet binnen 30 dagen na die
ingebrekestelling het verzuim heeft hersteld en deze tekortkoming zo ernstig is dat voortzetting van de
Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden;
b. ten aanzien van de Leverancier faillissement is aangevraagd, de Leverancier in staat van faillissement
wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag
daartoe is gedaan;
c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van de Leverancier of tot het
beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Leverancier, of indien de bedrijfsactiviteiten van de
Leverancier wezenlijk wijzigen;
d. door de Leverancier of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig voordeel is of
wordt aangeboden of verschaft aan de Opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of
vertegenwoordigers.
Indien de Overeenkomst op grond van het in artikel 11.1 bepaalde is ontbonden, zal de Leverancier de reeds
aan hem verrichte betalingen aan de Opdrachtgever terugbetalen voor niet geleverde producten en diensten.
Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat voornoemde terugbetalingsverplichting alleen
voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.
Wijzigingen en Geschillen
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, die de Leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk en expliciet
van de hand gewezen.
Eventuele wijzigingen van de Overeenkomst gedurende de uitvoering ervan, komen slechts tot stand, indien
en zodra Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging zendt aan de Leverancier.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht is van toepassing.
Geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
Het bepaalde in artikel 12.4 laat onverlet de bevoegdheid van Partijen om een geschil aan mediation te
onderwerpen.
Indien tussen Partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom van materialen, resultaten van
diensten of documentatie respectievelijk de intellectuele (eigendoms-)rechten daarvan, wordt ervan
uitgegaan dat die eigendom bij de Opdrachtgever berust tot op tegenbewijs te leveren door de Leverancier.
De Leverancier heeft het recht een kopie van alle resultaten te behouden.
De Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kan de
Opdrachtgever voorwaarden verbinden.
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