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DEEL I – Definities en reikwijdte  
 
Artikel 1 Definities 
 
1.1 Artikel: artikel als bedoeld in deze algemene inkoopvoorwaarden; 
1.2 Dienst(en): de door de Wederpartij ten behoeve van LVNL te verrichten dienst(en) en/of uit te voeren 

werk(en), op basis van een Overeenkomst;  
1.3 LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland, de publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht bij de Wet 

Luchtverkeer van 18 juni 1992 (Staatsblad 1992, 368), gevestigd te (1117 CV) Schiphol aan het 
Stationsplein Zuid-West 1001; 

1.4 Levering(en): de door de Wederpartij op basis van een Overeenkomst ten behoeve van LVNL te leveren 
zaak/zaken; 

1.5 Meerwerk: aanvullend te leveren zaak/zaken of aanvullend te verrichten dienst(en) of uit te voeren  
werk(en); 

1.6 Offerte(s): een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek; 
1.7 Offerteaanvraag (Offerteaanvragen): een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van LVNL voor het 

verrichten van Prestaties; 
1.8 Overeenkomst: iedere tussen LVNL en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, hoe ook 

genoemd, betreffende het door of namens de Wederpartij verrichten van een Prestatie; 
1.9 Partij(en): LVNL en/of de Wederpartij; 
1.10 Personeel: werknemers en andere medewerkers alsmede derden/hulppersonen die door de Wederpartij 

worden ingezet bij het uitvoeren van de Overeenkomst; 
1.11 Prestatie: de (te verrichten) Levering(en) en/of Dienst(en); 
1.12 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de wederpartij is van LVNL bij de Overeenkomst. 
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Offerteaanvragen van LVNL  alsmede op 

Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en/of Diensten. 
2.2 Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden hebben uitsluitend werking tussen Partijen voor 

zover die uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen en alsdan uitsluitend in relatie tot 
de desbetreffende (specifieke) Overeenkomst.  

2.3 Tenzij Partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen, zullen deze algemene inkoopvoorwaarden, 
nadat die onderdeel van enige Overeenkomst zijn geworden, ook onderdeel uitmaken van nadien tussen 
Partijen tot stand gekomen (vervolg)Overeenkomsten, zelfs indien bij de totstandkoming hiervan niet 
(meer) naar deze algemene inkoopvoorwaarden is verwezen. 

2.4 LVNL wijst de toepasselijkheid van koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere (al dan niet 
algemene) voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk van de hand, behoudens indien en voor zover 
deze door LVNL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.5 Ingeval van strijdigheid tussen hetgeen specifiek tussen Partijen is overeengekomen en deze algemene 
inkoopvoorwaarden, prevaleert hetgeen specifiek is overeengekomen, onverminderd hetgeen is bepaald 
in Artikel 2.2.  

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene inkoopvoorwaarden of uit de Overeenkomst nietig zijn 
of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort volledig van kracht. In geval van nietigheid 
of vernietiging zullen LVNL en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

2.7 Voor zover in deze algemene inkoopvoorwaarden het begrip “schriftelijk” is opgenomen wordt bedoeld: 
een bericht per brief, fax, of digitaal (bijvoorbeeld per email).  
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DEEL II – Algemene bepalingen betreffende Overeenkomsten 
 
Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 
 
3.1 Overeenkomsten tussen LVNL en de Wederpartij komen eerst tot stand nadat LVNL aan de Wederpartij 

mondeling of schriftelijk een Offerteaanvraag heeft verstrekt, waarna de Wederpartij een Offerte heeft 
verstrekt aan LVNL, welke door LVNL schriftelijk (bijvoorbeeld door een inkoopopdracht of purchase 
order) wordt aanvaard. 

3.2 De schriftelijke aanvaarding als bedoeld in het voorgaande artikellid geldt enkel als aanvaarding, indien 
sprake is van een rechtsgeldige vertegenwoordiging van LVNL, door het bestuur of conform de op het 
moment van aanvaarding geldende regeling voor mandaat en volmacht van LVNL.  

3.3 Een Offerte van de Wederpartij is bindend en onherroepelijk gedurende een termijn van tenminste 90 
dagen vanaf het moment dat deze LVNL heeft bereikt, tenzij in de Offerteaanvraag een afwijkende 
termijn is opgenomen.  

3.4 Elk voorstel van de zijde van LVNL is vrijblijvend. 
3.5 De kosten voortvloeiend uit het opstellen en uitbrengen van een Offerte blijven voor rekening en risico 

van de Wederpartij, tenzij LVNL in de Offerteaanvraag heeft aangegeven een vergoeding te betalen. 
3.6 Bij Overeenkomsten op afroep dan wel (raam)Overeenkomsten komt de (deel)Overeenkomst tot stand 

telkens op het moment dat de order voor een (deel)Prestatie, binnen het kader van de Overeenkomst op 
afroep respectievelijk de (raam)Overeenkomst, door de Wederpartij is aanvaard. 

3.7 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik moet worden gemaakt van door LVNL ter 
beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, 
keuringsvoorschriften of dergelijke, dan maken deze deel uit van de Overeenkomst. 

3.8 De Wederpartij kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor het verkrijgen van een 
vervolgopdracht, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 
 
Artikel 4 Wijzigingen in de Overeenkomst  
 
4.1 LVNL is te allen tijde bevoegd – binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid – de omvang, inhoud, 

etc. van de Prestatie te wijzigen en/of aan te vullen nadat overleg is gevoerd met de Wederpartij over de 
gevolgen van deze wijzigingen.  

 
 
Artikel 5 Informatie- en waarschuwingsplicht 
 
5.1 Wederpartij is verplicht om bij het aangaan en/of de uitvoering van de Overeenkomst LVNL te  

waarschuwen voor onjuistheden voor zover Wederpartij deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. 
Hetzelfde geldt voor (financiële) gevolgen en risico's waarvan de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen 
dat LVNL deze niet heeft voorzien. 

5.2 Wederpartij heeft zich voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst in voldoende mate op 
de hoogte gesteld van de doelstellingen van LVNL met betrekking tot de Overeenkomst  om de Prestatie 
goed uit te kunnen voeren. Wederpartij heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van alle met 
betrekking tot de Prestatie voor haar van belang zijnde gegevens ter zake van LVNL, waaronder begrepen 
de organisatie, de wijze van gegevensverwerking en communicatie en de geïnstalleerde c.q. te installeren 
zaken, waaronder (automatiserings)systemen en software. 

5.3 Partijen verstrekken elkaar, desgevraagd, tijdig al die informatie, gegevens, inlichtingen en beslissingen 
die nog nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder het realiseren van de 
overeengekomen tijdsplanning, een en ander voor zover de informatie beschikbaar is en aan de ander 
verstrekt mag worden. Daaronder zijn ook begrepen de informatie, gegevens en inlichtingen die 
afkomstig zijn van derden die door LVNL en/of de Wederpartij zijn gecontracteerd. 
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Artikel 6 Garantie 
 
6.1 Wederpartij garandeert dat zijzelf en haar Prestatie (en elk deel daarvan): 

 te allen tijde voldoen aan de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving en overige 
overheidsvoorschriften, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot bepalingen met 
betrekking tot mededinging, corruptie en milieu, en 

 te allen tijde voldoen aan vigerende eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 
kwaliteits- en milieunormen. 

6.2 Wederpartij garandeert dat zij:  
 te allen tijde voldoet aan de vigerende veiligheidsvoorschriften van LVNL;  
 in het bezit is van de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vergunningen; 
 de Prestatie ten minste tot vijf (5) jaar na datum van acceptatie kan onderhouden, en 
 dat Wederpartij steeds over voldoende Personeel ten behoeve van LVNL beschikt om de 

Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 
6.3 Wederpartij garandeert dat haar Prestatie (en elk deel daarvan): 

 vrij is van gebreken; 
 onbezwaard is, vrij van beslagen en andere rechten van derden; 
 beschikt over de eigenschappen die zijn toegezegd, en 
 geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd. 

 
  
Artikel 7 Keuringen 
 
7.1 LVNL heeft te allen tijde het recht (doch niet de verplichting) de Prestaties (tussentijds) te (laten) keuren 

teneinde vast te stellen of het onderdeel/resultaat van de Prestatie voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen c.q. , meer in het bijzonder, hetgeen is gegarandeerd conform Artikel 6.1. LVNL zal de 
Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij van dit recht gebruik wil maken. 
Wederpartij zal hierbij op eerste verzoek kosteloos zijn volledige medewerking verlenen, waaronder 
mede verstaan wordt (niet limitatief) het eventueel ter beschikking stellen van (meet)apparatuur, 
documentatie, inlichtingen en personele ondersteuning. Van het resultaat van de toetsing vindt 
schriftelijke kennisgeving door LVNL plaats aan de Wederpartij. 

7.2 Indien LVNL op grond van de (tussentijdse) keuring vaststelt dat (een onderdeel van) de Prestatie waarop 
de (tussentijdse) keuring heeft plaatsgevonden niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen c.q., 
meer in het bijzonder, hetgeen is gegarandeerd, heeft LVNL het recht om te eisen dat er door de 
Wederpartij binnen een door LVNL te stellen redelijke termijn aanpassingen worden verricht teneinde de 
Prestatie alsnog te laten voldoen, waarna een herhaalde (tussentijdse) keuring plaatsvindt.  

7.3 Indien de Wederpartij niet of niet tijdig haar medewerking verleent aan de uitvoering van hetgeen is 
opgedragen in Artikel 7.1 en/of 7.2, of indien LVNL op basis van een herhaalde (tussentijdse) keuring 
vaststelt dat (een onderdeel van) de Prestatie (nog steeds) niet voldoet, is LVNL gerechtigd de 
Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden alsmede de 
benodigde Prestatie van een derde af te nemen, dan wel zelf passende maatregelen te nemen of 
passende maatregelen door een derde te laten nemen, een en ander voor rekening van de Wederpartij. 
Dit recht komt LVNL toe onverminderd de andere haar toekomende rechten op basis van de 
Overeenkomst, deze algemene inkoopvoorwaarden of de wet en zonder enige plicht tot 
schadevergoeding aan de Wederpartij. 

7.4 De kosten die gemaakt worden voor de (tussentijdse) keuring komen in beginsel voor rekening van LVNL. 
Indien een keuring als bedoeld in dit Artikel door toedoen van de Wederpartij niet op het voorgenomen 
tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een (tussentijdse) keuring moet worden herhaald door toedoen 
van de Wederpartij, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Wederpartij. 

7.5 Wederpartij kan zich niet beroepen op resultaten van eerder uitgevoerde (tussentijdse) keuringen. 
Evenmin ontslaat goedkeuring of acceptatie van (een deel van) de Prestatie de Wederpartij van enige 
garantieverplichting of aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze algemene inkoopvoorwaarden, de 
Overeenkomst, eigen aangeboden garanties en/of de wet. 
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Artikel 8           Hulpmiddelen 
 
8.1 Wederpartij draagt zelf zorg voor de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke 

(hulp)materialen, gereedschappen, machines, werkkleding en veiligheidsmiddelen. 
8.2 Voor het gebruik van materialen, gereedschappen en machines van LVNL dient de Wederpartij  te 

beschikken over voorafgaande toestemming van LVNL. Het gebruik is voor rekening en risico van de 
Wederpartij en deze is volledig aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik ervan mocht ontstaan. 

8.3 Door LVNL ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van LVNL door de Wederpartij  aangeschafte 
en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen 
blijven eigendom van LVNL c.q. worden eigendom van LVNL op het moment van aanschaf of 
vervaardiging, tenzij anders schriftelijk overeen is gekomen. Wederpartij zal alle noodzakelijke 
medewerking verlenen aan handelingen die nodig zouden zijn om een overdracht van eigendom op 
grond van dit artikellid te bewerkstelligen.  

8.4 Wederpartij is verplicht de in Artikel 8.3 bedoelde hulpmiddelen zodanig te merken dat deze herkenbaar 
zijn als eigendom van LVNL, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te nemen zolang de 
Wederpartij ten aanzien van deze hulpmiddelen als houder optreedt. 

8.5 Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in 
verband met enig ander doel dan de Prestatie aan LVNL, is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van LVNL. Goedkeuring door LVNL laat de (garantie)verplichtingen van de 
Wederpartij evenwel onverlet. 

 
 
Artikel 9            Meerwerk 
 
9.1 Indien de Wederpartij tijdens de Levering of de Dienst ontdekt dat Meerwerk noodzakelijk is, dient 

Wederpartij LVNL hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Daarbij dient de Wederpartij te 
specificeren wat de gevolgen zijn en aan LVNL aan te geven wat de daaruit eventueel extra 
voortvloeiende kosten zullen zijn en wat de te verwachten oplevertermijn zal zijn.  

9.2 Meerwerk als bedoeld in het voorgaande artikellid kan slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van LVNL voor haar rekening worden uitgevoerd, overeenkomstig hetgeen bepaald is in Artikel 3.2.  

 
 
Artikel 10 Verplichtingen sociale verzekering- en belastingwetgeving 
 
10.1 Wederpartij is ten aanzien van diens Personeel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belasting- en sociale zekerheidswetgeving, 
waaronder de verplichtingen die verband houden met de uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen 
en/of belastingdienst. Wederpartij vrijwaart LVNL tegen alle aanspraken ter zake. 

10.2 Wederpartij is verplicht LVNL, op eerste verzoek, vóór en/of na de aanvang van de uitvoering van de 
Overeenkomst schriftelijk op te geven de naam en het adres van de uitvoeringsinstantie 
werknemersverzekeringen waarbij Wederpartij is ingeschreven, het aansluitingsnummer waaronder de 
Wederpartij (blijkens een geldig bewijs van inschrijving) bij die uitvoeringsinstantie 
werknemersverzekeringen is ingeschreven alsmede zijn loonbelastingnummer. 

10.3 Wederpartij is verplicht LVNL, op eerste verzoek, een verklaring van de uitvoeringsinstantie 
werknemersverzekeringen en de belastingdienst over te leggen over diens betalingsgedrag, welke 
verklaring niet ouder mag zijn dan drie maanden. 

10.4 Wederpartij zal ten genoegen van LVNL moeten aantonen dat Wederpartij c.q. de door Wederpartij bij 
de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n) een zodanig voldoende administratie voert 
dat daaraan duidelijk kan worden ontleend welke bedragen voor loonbelasting en voor premies ter zake 
de sociale verzekeringswetten ten aanzien van de bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 
personen als bedoeld in Artikel 10.1, zijn verschuldigd. 

10.5 Wederpartij zal – indien wettelijk verplicht of op verzoek van LVNL – met een G-rekening werken. LVNL is 
gerechtigd om bij toepasselijkheid van de wetgeving betreffende ketenaansprakelijkheid en aanverwante 
regelgeving het loonbelastings- en premiebestanddeel van elke factuur rechtstreeks op een G-rekening 
overmaken.  

10.6 Indien LVNL geconfronteerd wordt met een naheffing dan worden deze kosten één-op-één verhaald op 
de Wederpartij. 
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Artikel 11 Geheimhouding 
 
11.1 De Wederpartij verplicht zich al hetgeen haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 

waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze 
bekend te maken, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter de 
Wederpartij tot bekendmaking verplicht.  

11.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LVNL zal de Wederpartij informatie die haar ter 
beschikking staat, slechts aan zijn Personeel  bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren 
van de Overeenkomst. LVNL kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. 

11.3 De Wederpartij zal haar Personeel verplichten de geheimhoudingsbepalingen uit Artikel 11.1 en 11.2 na 
te leven.  

11.4 Met betrekking tot de door LVNL verstrekte gegevens c.q. informatie die bij de Wederpartij  berust(en,) 
verbindt de Wederpartij zich: 
 alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring, en 
 de gegevens c.q. informatie niet langer onder zijn berusting te behouden dan voor de uitvoering van 

de Overeenkomst redelijkerwijze noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief kopieën, binnen veertien 
dagen na volledige nakoming van de Overeenkomst wederom ter beschikking te stellen aan LVNL dan 
wel, na verkregen toestemming, te vernietigen. 

11.5 Zodra er sprake is van een schending van een verplichting als bedoeld in de voorgaande artikelleden, is 
de Wederpartij LVNL een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van twee maal de 
opdrachtwaarde.  

 
 
Artikel 12 Intellectuele (eigendoms)rechten 
 
12.1 LVNL is rechthebbende van alle intellectuele (eigendoms-) en vergelijkbare rechten die ontstaan door c.q. 

het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst door de Wederpartij (of zijn Personeel), tenzij 
anders is overeengekomen. Voor zover de bedoelde rechten niet reeds ingevolge de vorenstaande 
clausule van rechtswege op LVNL zijn overgegaan, worden die rechten door de Wederpartij terstond op 
de daartoe vereiste wijze aan LVNL overgedragen, welke overdracht door LVNL reeds nu voor alsdan 
wordt aanvaard. Wederpartij doet voor zover mogelijk afstand van haar persoonlijkheidsrechten als 
bedoeld in artikel 25 Auteurswet. Dit artikellid geldt ook in relatie tot alle documentatie die in welke 
vorm dan ook in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan LVNL ter beschikking wordt 
gesteld. 

12.2 Voor zover voor de overdracht of vestiging een nadere akte is vereist, zal de Wederpartij op eerste 
verzoek van LVNL een dergelijke akte opstellen en ondertekenen. Wederpartij machtigt LVNL 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de overdracht van de rechten in de desbetreffende registers te 
doen inschrijven. 

12.3 Indien dit door LVNL noodzakelijk wordt geacht, is LVNL gerechtigd, met gebruikmaking van de door de 
Wederpartij bij de levering vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, 
monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software, matrijzen, mallen en andere documenten en 
gegevensdragers, de geleverde zaken te vervangen of vernieuwen, al dan niet met inschakeling van 
derden. 

12.4 Indien tussen Partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van de (resultaten van) 
verrichte Prestaties, respectievelijk de intellectuele (eigendoms)rechten of vergelijkbare rechten die 
daarop berusten, geldt als uitgangspunt dat die eigendom bij LVNL berust tot het moment dat het 
tegenbewijs door de Wederpartij is geleverd. 

12.5 Wederpartij staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door LVNL van de door of namens de 
Wederpartij aan LVNL geleverde Prestaties. Wederpartij vrijwaart LVNL voor aanspraken van derden ter 
zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten en vergelijkbare rechten van derden, 
vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder 
begrepen. 

12.6 Onverminderd de overige aan LVNL toekomende rechten ingevolge de Overeenkomst, deze algemene 
inkoopvoorwaarden of de wet, is LVNL gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, 
indien en zodra derden LVNL ter zake van schending van intellectuele (eigendoms)rechten of 
vergelijkbare rechten aansprakelijk stellen. 
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Artikel 13 Termijn voor nakoming 
 
13.1 Als moment waarop de Prestatie dient te hebben plaatsgevonden, geld(t)(en) de dag(en) en eventueel 

de/het tijdstip(pen) die in de Overeenkomst staat of staan vermeld.  
13.2 De in de Overeenkomst genoemde tijdstippen als bedoeld in het voorgaande artikellid gelden als een 

fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. 
13.3 Indien de Wederpartij een overschrijding van de termijn van nakoming verwacht zal Wederpartij dit 

zonder uitstel, schriftelijk en onder opgaaf van redenen alsmede de maatregelen die Wederpartij zal 
treffen om de vertraging zo veel als mogelijk te beperken, aan LVNL mededelen. 

 
 
Artikel 14 Toerekenbare tekortkoming / verzuim  
 
14.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen(en) niet, niet-tijdig of niet deugdelijk nakomt, 

zal LVNL haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij de Wederpartij een redelijke termijn zal worden 
gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen, tenzij de Wederpartij reeds van rechtswege in 
verzuim is, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van overschrijding van een fatale termijn als is bedoeld 
in Artikel 13.  Indien de Wederpartij na het verstrijken van de gestelde redelijke termijn niet alsnog 
volledig, tijdig en deugdelijk haar verplichting(en) is nagekomen, verkeert zij jegens LVNL in verzuim.  

14.2 Het tijdelijk nalaten van LVNL om nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis te 
verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij LVNL uitdrukkelijk schriftelijk met 
de niet-nakoming akkoord is gegaan. 

 
 
Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht 
 
15.1 Wederpartij kan zich jegens LVNL enkel op overmacht beroepen, indien de Wederpartij LVNL zo spoedig 

mogelijk onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk van de dreigende/ontstane overmachtsituatie 
in kennis heeft gesteld. 

15.2 Van overmacht als bedoeld in het voorgaande artikellid is in ieder geval geen sprake als de ontstane 
situatie het gevolg is van de volgende omstandigheden: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van 
personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen of halffabrikaten of 
diensten, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van door de Wederpartij ingeschakelde 
derden, eigen onrechtmatige daad van de Wederpartij jegens derden en/of liquiditeits- dan wel  
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Wederpartij. 

 
 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 
 
16.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de 

andere Partij haar in gebreke stellen. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige 
Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een 
fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.  

16.2 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen de 
overeengekomen Prestatie verricht had moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het 
vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is 
de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim. 

16.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 
verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te 
lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:  
 voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per 

gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht 
is; 

 voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 
100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de 
Overeenkomst van kracht is; 

 voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 
150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat 
de Overeenkomst van kracht is; 
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  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 
500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar 
dat de Overeenkomst van kracht is, en 

  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en 
€ 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.  

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.  
16.4 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:  

 ingeval van aanspraken van derden (onder wie mede moet worden verstaan Personeel van LVNL) op 
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;  

 indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wederpartij of diens Personeel;  
 in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in Artikel 12. 

16.5 Indien Wederpartij voor het verrichten van de Prestatie gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van 
LVNL, is Wederpartij aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. De staffel 
inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid is dan van overeenkomstige toepassing.  

16.6 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van LVNL bij Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst 
schade aan Wederpartij of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel 
voor rekening en risico van Wederpartij. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid is 
dan van overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel 17 Verzekering 
 
17.1 Wederpartij heeft zich afdoende en adequaat verzekerd voor, en zal zich afdoende en adequaat 

verzekerd houden voor eventuele aansprakelijkheid jegens LVNL in relatie tot (het uitvoeren van) de 
Overeenkomst. Hieronder vallen in ieder geval: beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit 
beroepsfouten), bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan 
personen of zaken die eigendom zijn van LVNL) en verlies van en schade aan zaken van LVNL (waaronder 
door brand en diefstal. Wederpartij legt desgevraagd onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de 
polissen en de bewijzen van premiebetaling van bedoelde verzekeringen aan LVNL over. 

 
 
Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen 
 
18.1 Wederpartij is niet bevoegd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te 

dragen, tenzij LVNL hiervoor voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft verstrekt.  
18.2 Onder derden wordt in dit Artikel niet verstaan een onderneming die behoort tot dezelfde groep van 

ondernemingen als waarvan de Wederpartij deel uitmaakt en voor welke onderneming die groep zich 
nadrukkelijk garant heeft gesteld.  

18.3 LVNL heeft het recht aan de in dit Artikel genoemde goedkeuring voorwaarden te verbinden. 
 
 
Artikel 19 Ontbinding 
 
19.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de partijen de 

Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk 
ontbinden indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. 

19.2 LVNL is, onverminderd de overige haar toekomende rechten ingevolge de Overeenkomst, deze algemene 
inkoopvoorwaarden of de wet, waaronder het recht op schadevergoeding, gerechtigd om, buiten rechte 
en zonder dat aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een 
aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 
a. Wederpartij surséance (c.q. voorlopige surséance) van betaling wordt verleend; 
b. Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
c. Wederpartij een verzoek tot toepassing van schuldsanering ingevolge de Wet schuldsanering 

natuurlijke personen heeft gedaan; 
d. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of overgenomen; 
e. Wederpartij een natuurlijk persoon is en komt te overlijden; 
f. Wederpartij zijn huidige onderneming staakt; 
g. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd; 
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h. de aandelen in of de activa van de onderneming van de Wederpartij aan een derde worden/wordt 
overgedragen; 

i. Wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de 
Overeenkomst na te komen; 

j. door de Wederpartij, door een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, enig voordeel is of 
wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de organisatie van LVNL, 
waardoor die persoon is of had kunnen worden beïnvloed bij het nemen van beslissingen ten aanzien 
van de Wederpartij en/of de Overeenkomst; 

k. zich feiten of omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan die er op wijzen of redelijkerwijs 
doen vermoeden dat de Wederpartij, of een door haar ingeschakelde derde, de Overeenkomst 
(mede) is aangegaan op strafbare gronden dan wel (mede) gebruikt om strafbare feiten te plegen of 
uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten. 

19.3 LVNL is bij ontbinding op grond van Artikel 19.1 geen vergoeding, uit welke hoofde dan ook, aan de 
Wederpartij verschuldigd. Alle vorderingen, die LVNL in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben 
of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar. 

 
 
Artikel 20 Prijs 
 
20.1 Wederpartij zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de overeengekomen prijs in Euro’s, exclusief BTW. 
20.2 De prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zijn derhalve niet aan 

tariefwijzigingen, indexeringen, wijzingen in lonen, CAO-verhogingen of andere kostprijsverhogende 
factoren onderhevig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.  

20.3 De overeengekomen prijs omvat alle kosten die direct en/of indirect verband houden met de Prestatie, 
zoals (niet limitatief) kosten van verpakking, belasting, administratiekosten, tarieven voor de inzet van 
Personeel (inclusief salariskosten, belastingen en premies), kantoorkosten, kosten van hard- en software, 
reis- en verblijfskosten, verzekeringskosten, algemene kosten en winst en risico van de Wederpartij. 

20.4 Verrekening van Meerwerk (of minderwerk) vindt plaats tegen maximaal de prijzen zoals opgenomen in 
de Overeenkomst. 

20.5 Voor zover prijzen van Meerwerk (of minderwerk) niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, verplicht de 
Wederpartij zich ertoe voor Meerwerk (en minderwerk) uitsluitend marktconforme prijzen aan te bieden. 

 
 
Artikel 21 Facturering en betaling 
 
21.1 Facturatie door de Wederpartij geschiedt nadat de Prestatie heeft plaatsgevonden, tenzij door Partijen in 

de Overeenkomst hiervan is afgeweken. 
21.2 Facturen worden verstuurd naar het factuuradres zoals vermeld in de Overeenkomst. Wederpartij zal 

met betrekking tot de facturering voorts naar de redelijke aanwijzingen van LVNL handelen. 
21.3 Op de factuur vermeldt de Wederpartij in elk geval: 

 alle wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen; 
 nummer van de Overeenkomst of van de inkoopopdracht of de purchase order; 
 specificatie van de Prestatie; 
 het totale factuurbedrag, in- en exclusief BTW, en 
 eventuele nadere eisen, zoals overeengekomen met LVNL. 

21.4 LVNL zal facturen binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan voldoen, tenzij anders is 
overeengekomen of de situatie zoals beschreven in Artikel 21.5 of 21.6 zich voordoet.  

21.5 Indien er volgens LVNL sprake is van non-conformiteit ten aanzien van een Prestatie, is LVNL gerechtigd 
haar tegenoverstaande betalingsverplichting op te schorten.  

21.6 Indien LVNL een factuur geheel of gedeeltelijk betwist of indien de factuur op enigerlei wijze incorrect is 
opgesteld of ingediend, heeft LVNL het recht het betwiste bedrag niet te betalen. LVNL zal de 
Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de redenen van betwisting en partijen zullen 
een dergelijk geschil zo snel mogelijk oplossen.  

21.7 Opschorting wegens een beroep op non-conformiteit als bedoeld in Artikel 21.5 en/of betwisting van de 
juistheid van de declaratie c.q. hoogte van de factuur door LVNL, geeft de Wederpartij niet het recht zijn 
werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen, dan wel de Overeenkomst te beëindigen. 

21.8 LVNL heeft te allen tijde het recht de juistheid van de door de Wederpartij verzonden facturen en/of 
declaraties te laten controleren door een door LVNL aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 
BW. Wederpartij zal, voor zover dit in redelijkheid van haar kan worden verlangd, hieraan op eerste 
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verzoek van LVNL zijn medewerking verlenen, door onder meer inzage in de boeken te verlenen alsmede 
de door de accountant verlangde gegevens te verstrekken. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet 
verder dan voor de verificatie van de facturen c.q. declaratie is vereist. 

21.9 De kosten van de controle door de accountant komen voor rekening van LVNL, tenzij uit het onderzoek 
onregelmatigheden in de factuur c.q. declaratie zijn gebleken, in welk geval deze kosten voor rekening 
van de Wederpartij komen. 

21.10 Betaling door LVNL houdt op geen enkele wijze afstand van recht of van vorderingen in. 
21.11 LVNL is steeds bevoegd om schulden aan de Wederpartij, uit welke hoofde dan ook ontstaan, te 

verrekenen met vorderingen op de Wederpartij. 
 
 
Artikel 22 Verwerking persoonsgegevens 
 
22.1 Voor zover Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 4 sub 1 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor LVNL verwerkt, wordt 
Wederpartij als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt. Wederpartij is niet gerechtigd om op enig 
moment de persoonsgegevens die Wederpartij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of 
gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst een en ander 
behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 

22.2 Wederpartij zal in het in Artikel 22.1 bedoelde geval passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm 
van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de 
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de 
risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn 
er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 
Wederpartij legt de maatregelen schriftelijk vast en verstrekt deze vastlegging op eerste verzoek aan 
LVNL. 

22.3 Wederpartij verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met 
de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede een eventueel toepasselijke gedragscode van LVNL. Het 
voorgaande geldt onverkort ook voor grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of 
verstrekking van persoonsgegevens naar niet EU-landen. 

22.4 Wederpartij verleent LVNL zijn volledige medewerking indien een betrokkene rechten uitoefent in de zin 
van artikelen 15 tot en met 21 AVG.   

22.5 Wederpartij stelt LVNL overeenkomstig artikel 33 AVG in kennis van een inbreuk op de beveiliging die 
betrekking heeft op in het kader van de Overeenkomst verwerkte persoonsgegevens. Een inbreuk als 
hierboven bedoeld wordt niet later dan 24 uur na ontdekking aan LVNL gemeld per e-mail aan 
dataprivacy@lvnl.nl.   

22.6 Dit Artikel 22 houdt tevens een verwerkersovereenkomst in als bedoeld in alle toepasselijke wetgeving 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is op de verwerking van 
persoonsgegevens in verband met de activiteiten die uitgevoerd worden op grond van de Overeenkomst. 

 
 
Artikel 23 Melding in publicaties of reclame-uitingen 
 
23.1 Wederpartij maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch 

expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van LVNL niet als referentie dan na 
toestemming van LVNL. 

 
 
Artikel 24 Exitclausule 
 
24.1 Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet Wederpartij op eerste verzoek 

van LVNL datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een nieuwe Wederpartij of 
LVNL zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de Overeenkomst kan overnemen en/of een 
soortgelijke Prestatie ten behoeve van LVNL kan verrichten. Tevens retourneert Wederpartij aan LVNL 
onverwijld alle haar door LVNL ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere goederen 
(waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers). 

mailto:dataprivacy@lvnl.nl
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24.2 Anders dan in geval van ontbinding van de Overeenkomst krachtens het bepaalde in Artikel 19.1 en 19.2 
verricht Wederpartij de in Artikel 24.1 bedoelde diensten tegen de in de Overeenkomst bepaalde 
tarieven en condities of bij gebreke daarvan tegen de in het algemeen door Wederpartij gehanteerde 
tarieven en nader overeen te komen condities. De in Artikel 24.1 bedoelde diensten worden kosteloos 
verricht indien sprake is van een toerekenbaar tekortschieten door Wederpartij. 

 
 
DEEL III – Bepalingen betreffende Leveringen 
 
Artikel 25 Leveringen  
 
25.1 Levering vindt plaats op de tussen Partijen overeengekomen plaats, één en ander volgens de ten tijde 

van het sluiten van de Overeenkomst vigerende Incoterms, DDP (Delivery Duty Paid), zoals vastgesteld 
door de Internationale Kamer van Koophandel.  

25.2 Wederpartij dient alle bij de Levering behorende hulpmiddelen en documentatie zoals – niet limitatief –  
certificaten, tekeningen, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, kwaliteits- en garantiecertificaten en 
documenten door wet- en regelgeving voorgeschreven, opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal, 
zonder additionele kosten aan LVNL ter beschikking te stellen. 

25.3 Indien LVNL de geleverde zaken als gevolg van een keuring als bedoeld in Artikel 7 niet accepteert, dient 
de Wederpartij op haar eigen kosten de geleverde zaken terug te nemen en op te halen. 

25.4 Leveringen worden geacht te zijn goedgekeurd na expliciete kennisgeving van LVNL ingevolge Artikel 7.1 
of – indien geen keuring heeft plaats gevonden als bedoeld in Artikel 7 – vanaf het moment van volledige 
operationele ingebruikname door LVNL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

25.5 Indien LVNL aan de Wederpartij verzoekt de Levering uit te stellen, zal de Wederpartij de zaken 
deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor LVNL opslaan, beveiligen en verzekeren. 

25.6 Wederpartij zal LVNL onverwijld in kennis stellen van leveringsproblemen en backorders. Indien 
Leveringen niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden geleverd, heeft LVNL te allen tijde 
het recht om de betreffende zaken voor rekening van de Wederpartij bij derden te bestellen. 
 
 

Artikel 26 Garantie Leveringen 
 

26.1 Wederpartij garandeert dat de Levering geheel compleet en voor gebruik gereed is en verleent, tenzij 
anders is overeengekomen, tenminste een garantie als bedoeld in Artikel 6 op de Levering(en) van twee 
(2) jaar vanaf het moment dat de Levering is goedgekeurd. Indien een Levering deel uitmaakt van een 
groter geheel, zoals bijvoorbeeld een technische installatie, dan vangt de garantietermijn aan bij 
oplevering van het grotere object.  

26.2 De garantieperiode als bedoeld in het voorgaande artikellid zal worden verlengd met een periode gelijk 
aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet of niet geheel konden worden gebruikt als gevolg van 
een gebrek. Nieuwe garantieperioden gelijk aan de in het vorige artikellid genoemd zullen van toepassing 
zijn op het geleverde dat ter vervanging is verstrekt alsmede op die delen waarop vervangende of 
gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen.  

26.3 Wederpartij garandeert dat Wederpartij garanties van derden volledig overneemt, in ieder geval voor de 
periode dat zijn eigen garanties gelden. 

26.4 Indien tijdens de garantieperiode zoals bedoeld in Artikel 26.1 tot en met 26.3 een gebrek ontstaat, is 
LVNL gerechtigd om, hetzij (i) te eisen dat de Wederpartij op eerste aanzegging van LVNL voor eigen 
rekening en risico de Levering ophaalt, waarbij LVNL onmiddellijke terugbetaling van de voor die Levering 
gedane betaling verkrijgt, hetzij (ii) te eisen dat de Wederpartij op eerste aanzegging van LVNL voor eigen 
rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt of gebrekkige onderdelen 
hiervan vervangt, beiden onverminderd de overige rechten van LVNL ingevolge de Overeenkomst, deze 
algemene inkoopvoorwaarden of de wet, waaronder het recht op schadevergoeding. 

26.5 Wederpartij dient voor een periode van tenminste vijf (5) jaar na Levering, of een andere termijn die is 
overeengekomen in de Overeenkomst, onderdelen ter zake het geleverde te kunnen leveren.  
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Artikel 27 Milieugevaarlijke stoffen 
 
27.1 Wederpartij dient vóór of uiterlijk ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst LVNL 

schriftelijk in kennis te stellen indien de aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen 
bevatten die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, 
onderhoud, openen, calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel 
vernietigen van de desbetreffende zaken. 

27.2 In voorkomend geval dient de Wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met 
preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de 
Wederpartij de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden om personeel en 
medewerkers van LVNL in geval van vrijkomen van deze stoffen te beschermen. 

 
 
Artikel 28 Verpakking en transport 
 
28.1 Wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van de 

zaken, dat deze in goede staat het afleveradres bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. 
Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften inzake verpakking en 
vervoer door haar alsmede door de door haar gecontracteerde vervoerders worden nageleefd. 
Wederpartij zal er voor zorgen dat zaken niet zullen worden verpakt in verpakkingen/materialen die, 
beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of 
worden vermoed dit te zijn. 

28.2 Wederpartij zal de verpakking van de zaken voorzien van het inkoopopdrachtnummer van LVNL en voorts 
merken zoals door LVNL aangegeven. 

28.3 Indien de Wederpartij de zaken niet behoorlijk verpakt en/of merkt, is LVNL bevoegd levering van de 
zaken te weigeren. In dat geval worden de zaken geacht niet te zijn geleverd.  

28.4 Alle verpakkingen, met uitzondering van leenemballage, worden bij levering eigendom van LVNL. Als 
LVNL dit wenst dient de Wederpartij emballage en afvalmateriaal kosteloos terug te nemen. 

28.5 Leenemballage dient door de Wederpartij duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt. Retourzending 
van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij naar een door haar op te geven 
bestemming. 
 

 
Artikel 29 Risico- en eigendomsovergang 
 
29.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico en de eigendom van zaken over op LVNL op 

het moment dat de Wederpartij de zaken aan LVNL ter beschikking stelt op de in Artikel 25 genoemde 
plaats van levering. In geval van een weigering van de zaken door LVNL of het moeten terugnemen van 
de zaken door de Wederpartij, is de eigendom en het risico van de zaken weer voor rekening van de 
Wederpartij zodra de Wederpartij de zaken weer ophaalt c.q. in ontvangst neemt. 

29.2 Indien door LVNL in het kader van de Overeenkomst deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de 
gehele Levering, draagt de Wederpartij reeds nu voor het moment dat de afzonderlijke zaak in het bedrijf 
van de Wederpartij aanwezig is, de eigendom van elke afzonderlijke zaak (inclusief onderdelen en 
materialen) aan LVNL over, welke overdracht LVNL reeds nu voor alsdan aanvaardt. Dit geldt eveneens in 
geval van fabricage, waarmee de Wederpartij, voor zover deelbetalingen op die zaken of fabricage 
betrekking hebben. 

29.3 Wederpartij dient de eigendommen van LVNL als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het 
moment van aflevering aan LVNL. Wederpartij zal derden geen toegang tot deze zaken verlenen of deze 
op tentoonstellingen laten zien of hierover beschikken of aan derden ter beschikking stellen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van LVNL. 
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DEEL IV – Bepalingen betreffende Diensten 
 
Artikel 30 Uitvoering van Diensten 
 
30.1 Wederpartij zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn, op de plaats en overeenkomstig hetgeen is 

opgenomen in de Overeenkomst. 
30.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Diensten door haarzelf en/of zijn Personeel. 

Wederpartij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, 
gereedschappen, reserve onderdelen, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door LVNL 
aangegeven doel beschikbaar zijn. 

30.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten houdt niet in dat LVNL de Diensten zonder meer goedkeurt. LVNL 
behoudt zich het recht voor de te verrichtte Diensten te keuren overeenkomstig Artikel 7. 

30.4 In voorkomend geval dient de Wederpartij, vóór Wederpartij met het verrichten van Diensten begint, 
met LVNL af te spreken van welk gedeelte van de terreinen en gebouwen van LVNL in verband met de 
uitvoering gebruik mag worden gemaakt. Daarbij wordt tevens afgesproken welke voorzieningen de 
Wederpartij bij LVNL mag gebruiken. 

30.5 Wederpartij moet het verrichten van Diensten onderbreken als naar het oordeel van LVNL haar 
bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. De met de onderbreking gemoeide kosten, mits 
aantoonbaar gemaakt door de Wederpartij en slechts voor zover zij redelijk zijn, zullen voor rekening van 
LVNL komen. 

30.6 Indien het verrichten van de Dienst (mede) op het (de) terrein(en) van LVNL of van derden plaatsvindt, 
dient de Wederpartij zich op de hoogte te stellen van en te voldoen aan de aldaar geldende 
veiligheidsvoorschriften. Hieronder wordt mede verstaan het in het bezit hebben van de noodzakelijke 
vergunningen en voldoen aan de regels van huishoudelijke aard van LVNL of van die derden. 

30.7 Wederpartij zal LVNL onverwijld in kennis stellen van vertraging in de uitvoering van de Diensten. Indien 
Diensten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden uitgevoerd  door Wederpartij, heeft 
LVNL te allen tijde het recht om de Diensten voor rekening van de Wederpartij door derden te laten 
uitvoeren. 

30.8 Indien door LVNL in het kader van de Overeenkomst tot het uitvoeren van een Dienst  deelbetalingen 
worden verricht vooruitlopend op de gehele uitvoering van de Dienst en als gevolg van het (gedeeltelijk) 
uitvoeren van die Dienst rechten ontstaan, in welke vorm dan ook, waaronder (intellectuele) 
eigendomsrechten, dan draagt de Wederpartij de eigendom van die betreffende rechten aan LVNL over, 
welke overdracht door LVNL wordt aanvaard.  

 
 
Artikel 31 Personeel 
 
31.1 Wederpartij is verplicht voor de uitvoering van Diensten voldoende, betrouwbaar en gekwalificeerd (ten 

aanzien van deskundigheid en ervaring) Personeel in te zetten. LVNL is gerechtigd om de Wederpartij te 
vragen om bewijsmiddelen ten aanzien van de kwalificaties van het Personeel, bijvoorbeeld in de vorm 
van curricula vitae en diploma’s.   

31.2 Wederpartij draagt er zorg voor dat al het door haar in te zetten Personeel gerechtigd is om de Diensten 
te mogen verrichten. 

31.3 Personeel van de Wederpartij dient zich zowel in persoon als in hoedanigheid van medewerker van de 
Wederpartij te houden aan de geldende (wettelijke) veiligheidsvoorschriften, de geldende 
beveiligingsprocedures, de regels van huishoudelijke aard van LVNL en dient zich te allen tijde te kunnen 
legitimeren. 

31.4 LVNL kan het door de Wederpartij in te zetten Personeel aan een veiligheidsonderzoek laten 
onderwerpen of verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag. Indien als resultaat van het 
veiligheidsonderzoek ten aanzien van een medewerker een verklaring van geen bezwaar/verklaring 
omtrent het gedrag wordt geweigerd of indien het Personeel niet wenst mee te werken aan een dergelijk 
veiligheidsonderzoek of het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag, zal LVNL gerechtigd zijn 
dit Personeel de toegang tot LVNL-gebouwen en -terreinen te ontzeggen, zonder hierdoor jegens 
Wederpartij tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
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Artikel 32 Vervanging Personeel 
 
32.1 Vervanging van Personeel kan door Wederpartij slechts bij uitzondering plaatsvinden. 
32.2 Wederpartij kan Personeel niet zonder voorafgaande toestemming van LVNL tijdelijk of definitief 

vervangen. LVNL weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming 
voorwaarden verbinden. De voor het oorspronkelijke Personeel geldende tarieven kunnen bij vervanging 
niet worden verhoogd. 

32.3 Indien LVNL vervanging verlangt van Personeel, omdat Wederpartij meent dat dit in het belang van een 
goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Wederpartij hieraan gevolg. Daarbij 
wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor het Personeel dat wordt 
vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd. 

32.4 Bij een vervanging van Personeel stelt Wederpartij Personeel beschikbaar dat qua deskundigheid, 
opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig is aan het te vervangen Personeel, dan wel voldoet aan 
hetgeen Partijen ten aanzien van dit Personeel zijn overeengekomen. 

 
 
Artikel 33 Onderaanneming 
 
33.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Wederpartij slechts na toestemming van LVNL gebruik van 

de diensten van derden. LVNL onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Aan de 
toestemming kan LVNL voorwaarden verbinden. 

33.2 De in het eerste lid genoemde toestemming laat verplichtingen en verantwoordelijkheden van 
Wederpartij op grond van artikel 10 onverlet.  

 
 
DEEL V – Slotbepalingen 
 
Artikel 34 Toepasselijk recht en geschillen 
 
34.1 Op de Overeenkomst, waarvan deze algemene inkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 
34.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11 april 1980 (CISG) is uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

34.3 Alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden 
zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement 
Haarlem. 

 
 
Artikel 35 Voortdurende bepalingen 
 
35.1 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van verplichtingen daaruit die naar hun aard 

doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: garanties (Artikel 6), geheimhouding (Artikel 
11), vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten (Artikel 12), aansprakelijkheid (Artikel 
16), exitclausule (Artikel 24) en toepasselijk recht en geschillen (Artikel 34). 

 
 
Artikel 36 Diversen 
 
36.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij 

onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze algemene inkoopvoorwaarden is de 
Nederlandse tekst te allen tijden doorslaggevend. 

36.2 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze algemene 
inkoopvoorwaarden te vergroten en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


	2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Offerteaanvragen van LVNL  alsmede op Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en/of Diensten.
	2.2 Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden hebben uitsluitend werking tussen Partijen voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen en alsdan uitsluitend in relatie tot de desbetreffende (specifieke) Overeenkomst.
	2.3 Tenzij Partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen, zullen deze algemene inkoopvoorwaarden, nadat die onderdeel van enige Overeenkomst zijn geworden, ook onderdeel uitmaken van nadien tussen Partijen tot stand gekomen (vervolg)Overeenkom...
	2.4 LVNL wijst de toepasselijkheid van koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere (al dan niet algemene) voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk van de hand, behoudens indien en voor zover deze door LVNL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanv...
	2.5 Ingeval van strijdigheid tussen hetgeen specifiek tussen Partijen is overeengekomen en deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert hetgeen specifiek is overeengekomen, onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 2.2.
	2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene inkoopvoorwaarden of uit de Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort volledig van kracht. In geval van nietigheid of vernietiging zullen LVNL en de Weder...
	DEEL II – Algemene bepalingen betreffende Overeenkomsten
	3.1 Overeenkomsten tussen LVNL en de Wederpartij komen eerst tot stand nadat LVNL aan de Wederpartij mondeling of schriftelijk een Offerteaanvraag heeft verstrekt, waarna de Wederpartij een Offerte heeft verstrekt aan LVNL, welke door LVNL schriftelij...
	3.2 De schriftelijke aanvaarding als bedoeld in het voorgaande artikellid geldt enkel als aanvaarding, indien sprake is van een rechtsgeldige vertegenwoordiging van LVNL, door het bestuur of conform de op het moment van aanvaarding geldende regeling v...
	3.3 Een Offerte van de Wederpartij is bindend en onherroepelijk gedurende een termijn van tenminste 90 dagen vanaf het moment dat deze LVNL heeft bereikt, tenzij in de Offerteaanvraag een afwijkende termijn is opgenomen.
	3.4 Elk voorstel van de zijde van LVNL is vrijblijvend.
	3.5 De kosten voortvloeiend uit het opstellen en uitbrengen van een Offerte blijven voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij LVNL in de Offerteaanvraag heeft aangegeven een vergoeding te betalen.
	3.6 Bij Overeenkomsten op afroep dan wel (raam)Overeenkomsten komt de (deel)Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een (deel)Prestatie, binnen het kader van de Overeenkomst op afroep respectievelijk de (raam)Overeenkomst, door ...
	3.7 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik moet worden gemaakt van door LVNL ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften of dergelijke, dan maken deze deel ui...
	3.8 De Wederpartij kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor het verkrijgen van een vervolgopdracht, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
	4.1 LVNL is te allen tijde bevoegd – binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid – de omvang, inhoud, etc. van de Prestatie te wijzigen en/of aan te vullen nadat overleg is gevoerd met de Wederpartij over de gevolgen van deze wijzigingen.
	5.1 Wederpartij is verplicht om bij het aangaan en/of de uitvoering van de Overeenkomst LVNL te  waarschuwen voor onjuistheden voor zover Wederpartij deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Hetzelfde geldt voor (financiële) gevolgen en risico's...
	5.2 Wederpartij heeft zich voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van LVNL met betrekking tot de Overeenkomst  om de Prestatie goed uit te kunnen voeren. Wederpartij heeft zic...
	5.3 Partijen verstrekken elkaar, desgevraagd, tijdig al die informatie, gegevens, inlichtingen en beslissingen die nog nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder het realiseren van de overeengekomen tijdsplanning, een en ander voor z...
	 te allen tijde voldoen aan de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving en overige overheidsvoorschriften, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot mededinging, corruptie en milieu, en
	 te allen tijde voldoen aan vigerende eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteits- en milieunormen.
	 te allen tijde voldoet aan de vigerende veiligheidsvoorschriften van LVNL;
	 in het bezit is van de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vergunningen;
	 de Prestatie ten minste tot vijf (5) jaar na datum van acceptatie kan onderhouden, en
	 dat Wederpartij steeds over voldoende Personeel ten behoeve van LVNL beschikt om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
	 vrij is van gebreken;
	 onbezwaard is, vrij van beslagen en andere rechten van derden;
	 beschikt over de eigenschappen die zijn toegezegd, en
	 geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd.
	7.1 LVNL heeft te allen tijde het recht (doch niet de verplichting) de Prestaties (tussentijds) te (laten) keuren teneinde vast te stellen of het onderdeel/resultaat van de Prestatie voldoet aan hetgeen is overeengekomen c.q. , meer in het bijzonder, ...
	7.2 Indien LVNL op grond van de (tussentijdse) keuring vaststelt dat (een onderdeel van) de Prestatie waarop de (tussentijdse) keuring heeft plaatsgevonden niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen c.q., meer in het bijzonder, hetgeen is gegarand...
	7.3 Indien de Wederpartij niet of niet tijdig haar medewerking verleent aan de uitvoering van hetgeen is opgedragen in Artikel 7.1 en/of 7.2, of indien LVNL op basis van een herhaalde (tussentijdse) keuring vaststelt dat (een onderdeel van) de Prestat...
	7.4 De kosten die gemaakt worden voor de (tussentijdse) keuring komen in beginsel voor rekening van LVNL. Indien een keuring als bedoeld in dit Artikel door toedoen van de Wederpartij niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien ee...
	7.5 Wederpartij kan zich niet beroepen op resultaten van eerder uitgevoerde (tussentijdse) keuringen. Evenmin ontslaat goedkeuring of acceptatie van (een deel van) de Prestatie de Wederpartij van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid voortvl...
	8.1 Wederpartij draagt zelf zorg voor de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke (hulp)materialen, gereedschappen, machines, werkkleding en veiligheidsmiddelen.
	8.2 Voor het gebruik van materialen, gereedschappen en machines van LVNL dient de Wederpartij  te beschikken over voorafgaande toestemming van LVNL. Het gebruik is voor rekening en risico van de Wederpartij en deze is volledig aansprakelijk voor alle ...
	8.3 Door LVNL ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van LVNL door de Wederpartij  aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van LVNL c.q. worden eige...
	8.4 Wederpartij is verplicht de in Artikel 8.3 bedoelde hulpmiddelen zodanig te merken dat deze herkenbaar zijn als eigendom van LVNL, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te nemen zolang de Wederpartij ten aanzien van deze hulpmiddelen a...
	8.5 Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de Prestatie aan LVNL, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van LVNL. Goedkeuring door LVNL ...
	9.1 Indien de Wederpartij tijdens de Levering of de Dienst ontdekt dat Meerwerk noodzakelijk is, dient Wederpartij LVNL hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Daarbij dient de Wederpartij te specificeren wat de gevolgen zijn en aan LVNL ...
	9.2 Meerwerk als bedoeld in het voorgaande artikellid kan slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LVNL voor haar rekening worden uitgevoerd, overeenkomstig hetgeen bepaald is in Artikel 3.2.
	10.1 Wederpartij is ten aanzien van diens Personeel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belasting- en sociale zekerheidswetgeving, waaronder de verplichtingen die verband h...
	10.2 Wederpartij is verplicht LVNL, op eerste verzoek, vóór en/of na de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk op te geven de naam en het adres van de uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen waarbij Wederpartij is ingeschreven...
	10.3 Wederpartij is verplicht LVNL, op eerste verzoek, een verklaring van de uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen en de belastingdienst over te leggen over diens betalingsgedrag, welke verklaring niet ouder mag zijn dan drie maanden.
	10.4 Wederpartij zal ten genoegen van LVNL moeten aantonen dat Wederpartij c.q. de door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n) een zodanig voldoende administratie voert dat daaraan duidelijk kan worden ontleend welke ...
	10.5 Wederpartij zal – indien wettelijk verplicht of op verzoek van LVNL – met een G-rekening werken. LVNL is gerechtigd om bij toepasselijkheid van de wetgeving betreffende ketenaansprakelijkheid en aanverwante regelgeving het loonbelastings- en prem...
	10.6 Indien LVNL geconfronteerd wordt met een naheffing dan worden deze kosten één-op-één verhaald op de Wederpartij.
	11.1 De Wederpartij verplicht zich al hetgeen haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken, behoudens voor zover en...
	11.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LVNL zal de Wederpartij informatie die haar ter beschikking staat, slechts aan zijn Personeel  bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. LVNL kan aan het verl...
	11.3 De Wederpartij zal haar Personeel verplichten de geheimhoudingsbepalingen uit Artikel 11.1 en 11.2 na te leven.
	11.4 Met betrekking tot de door LVNL verstrekte gegevens c.q. informatie die bij de Wederpartij  berust(en,) verbindt de Wederpartij zich:
	 alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring, en
	 de gegevens c.q. informatie niet langer onder zijn berusting te behouden dan voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief kopieën, binnen veertien dagen na volledige nakoming van de Overeenkomst ...
	11.5 Zodra er sprake is van een schending van een verplichting als bedoeld in de voorgaande artikelleden, is de Wederpartij LVNL een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van twee maal de opdrachtwaarde.
	12.1 LVNL is rechthebbende van alle intellectuele (eigendoms-) en vergelijkbare rechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst door de Wederpartij (of zijn Personeel), tenzij anders is overeengekomen. Voor zover d...
	12.2 Voor zover voor de overdracht of vestiging een nadere akte is vereist, zal de Wederpartij op eerste verzoek van LVNL een dergelijke akte opstellen en ondertekenen. Wederpartij machtigt LVNL onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de overdracht van ...
	12.3 Indien dit door LVNL noodzakelijk wordt geacht, is LVNL gerechtigd, met gebruikmaking van de door de Wederpartij bij de levering vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software, ...
	12.4 Indien tussen Partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van de (resultaten van) verrichte Prestaties, respectievelijk de intellectuele (eigendoms)rechten of vergelijkbare rechten die daarop berusten, geldt als uitgangspunt dat die...
	12.5 Wederpartij staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door LVNL van de door of namens de Wederpartij aan LVNL geleverde Prestaties. Wederpartij vrijwaart LVNL voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eige...
	12.6 Onverminderd de overige aan LVNL toekomende rechten ingevolge de Overeenkomst, deze algemene inkoopvoorwaarden of de wet, is LVNL gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien en zodra derden LVNL ter zake van schending van i...
	13.1 Als moment waarop de Prestatie dient te hebben plaatsgevonden, geld(t)(en) de dag(en) en eventueel de/het tijdstip(pen) die in de Overeenkomst staat of staan vermeld.
	13.2 De in de Overeenkomst genoemde tijdstippen als bedoeld in het voorgaande artikellid gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
	13.3 Indien de Wederpartij een overschrijding van de termijn van nakoming verwacht zal Wederpartij dit zonder uitstel, schriftelijk en onder opgaaf van redenen alsmede de maatregelen die Wederpartij zal treffen om de vertraging zo veel als mogelijk te...
	14.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen(en) niet, niet-tijdig of niet deugdelijk nakomt, zal LVNL haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij de Wederpartij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen...
	14.2 Het tijdelijk nalaten van LVNL om nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij LVNL uitdrukkelijk schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
	15.1 Wederpartij kan zich jegens LVNL enkel op overmacht beroepen, indien de Wederpartij LVNL zo spoedig mogelijk onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk van de dreigende/ontstane overmachtsituatie in kennis heeft gesteld.
	15.2 Van overmacht als bedoeld in het voorgaande artikellid is in ieder geval geen sprake als de ontstane situatie het gevolg is van de volgende omstandigheden: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschik...
	16.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt...
	16.2 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen Prestatie verricht had moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft p...
	16.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aa...
	 voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
	 voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
	 voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
	  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is, en
	  voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.
	Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
	16.4 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
	 ingeval van aanspraken van derden (onder wie mede moet worden verstaan Personeel van LVNL) op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
	 indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wederpartij of diens Personeel;
	 in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in Artikel 12.
	16.5 Indien Wederpartij voor het verrichten van de Prestatie gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van LVNL, is Wederpartij aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het der...
	16.6 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van LVNL bij Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Wederpartij of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Wederpartij....
	17.1 Wederpartij heeft zich afdoende en adequaat verzekerd voor, en zal zich afdoende en adequaat verzekerd houden voor eventuele aansprakelijkheid jegens LVNL in relatie tot (het uitvoeren van) de Overeenkomst. Hieronder vallen in ieder geval: beroep...
	18.1 Wederpartij is niet bevoegd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij LVNL hiervoor voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft verstrekt.
	18.2 Onder derden wordt in dit Artikel niet verstaan een onderneming die behoort tot dezelfde groep van ondernemingen als waarvan de Wederpartij deel uitmaakt en voor welke onderneming die groep zich nadrukkelijk garant heeft gesteld.
	18.3 LVNL heeft het recht aan de in dit Artikel genoemde goedkeuring voorwaarden te verbinden.
	19.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij in verzuim is dan wel nakomi...
	19.2 LVNL is, onverminderd de overige haar toekomende rechten ingevolge de Overeenkomst, deze algemene inkoopvoorwaarden of de wet, waaronder het recht op schadevergoeding, gerechtigd om, buiten rechte en zonder dat aanmaning of ingebrekestelling zal ...
	a. Wederpartij surséance (c.q. voorlopige surséance) van betaling wordt verleend;
	b. Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
	c. Wederpartij een verzoek tot toepassing van schuldsanering ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft gedaan;
	d. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of overgenomen;
	e. Wederpartij een natuurlijk persoon is en komt te overlijden;
	f. Wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
	g. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd;
	h. de aandelen in of de activa van de onderneming van de Wederpartij aan een derde worden/wordt overgedragen;
	i. Wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
	j. door de Wederpartij, door een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de organisatie van LVNL, waardoor die persoon is of had kunnen worden beïnvloed bi...
	k. zich feiten of omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de Wederpartij, of een door haar ingeschakelde derde, de Overeenkomst (mede) is aangegaan op strafbare gronden dan wel (mede) gebruikt...
	19.3 LVNL is bij ontbinding op grond van Artikel 19.1 geen vergoeding, uit welke hoofde dan ook, aan de Wederpartij verschuldigd. Alle vorderingen, die LVNL in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opei...
	20.1 Wederpartij zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de overeengekomen prijs in Euro’s, exclusief BTW.
	20.2 De prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zijn derhalve niet aan tariefwijzigingen, indexeringen, wijzingen in lonen, CAO-verhogingen of andere kostprijsverhogende factoren onderhevig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk and...
	20.3 De overeengekomen prijs omvat alle kosten die direct en/of indirect verband houden met de Prestatie, zoals (niet limitatief) kosten van verpakking, belasting, administratiekosten, tarieven voor de inzet van Personeel (inclusief salariskosten, bel...
	20.4 Verrekening van Meerwerk (of minderwerk) vindt plaats tegen maximaal de prijzen zoals opgenomen in de Overeenkomst.
	20.5 Voor zover prijzen van Meerwerk (of minderwerk) niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, verplicht de Wederpartij zich ertoe voor Meerwerk (en minderwerk) uitsluitend marktconforme prijzen aan te bieden.
	21.1 Facturatie door de Wederpartij geschiedt nadat de Prestatie heeft plaatsgevonden, tenzij door Partijen in de Overeenkomst hiervan is afgeweken.
	21.2 Facturen worden verstuurd naar het factuuradres zoals vermeld in de Overeenkomst. Wederpartij zal met betrekking tot de facturering voorts naar de redelijke aanwijzingen van LVNL handelen.
	21.3 Op de factuur vermeldt de Wederpartij in elk geval:
	 alle wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen;
	 nummer van de Overeenkomst of van de inkoopopdracht of de purchase order;
	 specificatie van de Prestatie;
	 het totale factuurbedrag, in- en exclusief BTW, en
	 eventuele nadere eisen, zoals overeengekomen met LVNL.
	21.4 LVNL zal facturen binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan voldoen, tenzij anders is overeengekomen of de situatie zoals beschreven in Artikel 21.5 of 21.6 zich voordoet.
	21.5 Indien er volgens LVNL sprake is van non-conformiteit ten aanzien van een Prestatie, is LVNL gerechtigd haar tegenoverstaande betalingsverplichting op te schorten.
	21.6 Indien LVNL een factuur geheel of gedeeltelijk betwist of indien de factuur op enigerlei wijze incorrect is opgesteld of ingediend, heeft LVNL het recht het betwiste bedrag niet te betalen. LVNL zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte...
	21.7 Opschorting wegens een beroep op non-conformiteit als bedoeld in Artikel 21.5 en/of betwisting van de juistheid van de declaratie c.q. hoogte van de factuur door LVNL, geeft de Wederpartij niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel ...
	21.8 LVNL heeft te allen tijde het recht de juistheid van de door de Wederpartij verzonden facturen en/of declaraties te laten controleren door een door LVNL aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW. Wederpartij zal, voor zover dit in ...
	21.9 De kosten van de controle door de accountant komen voor rekening van LVNL, tenzij uit het onderzoek onregelmatigheden in de factuur c.q. declaratie zijn gebleken, in welk geval deze kosten voor rekening van de Wederpartij komen.
	21.10 Betaling door LVNL houdt op geen enkele wijze afstand van recht of van vorderingen in.
	21.11 LVNL is steeds bevoegd om schulden aan de Wederpartij, uit welke hoofde dan ook ontstaan, te verrekenen met vorderingen op de Wederpartij.
	Artikel 23 Melding in publicaties of reclame-uitingen
	23.1 Wederpartij maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van LVNL niet als referentie dan na toestemming van LVNL.
	Artikel 24 Exitclausule
	24.1 Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet Wederpartij op eerste verzoek van LVNL datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een nieuwe Wederpartij of LVNL zelf zonder belemmeringen de uitvoerin...
	24.2 Anders dan in geval van ontbinding van de Overeenkomst krachtens het bepaalde in Artikel 19.1 en 19.2 verricht Wederpartij de in Artikel 24.1 bedoelde diensten tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij gebreke daarvan tege...
	25.1 Levering vindt plaats op de tussen Partijen overeengekomen plaats, één en ander volgens de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst vigerende Incoterms, DDP (Delivery Duty Paid), zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel.
	25.2 Wederpartij dient alle bij de Levering behorende hulpmiddelen en documentatie zoals – niet limitatief –  certificaten, tekeningen, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, kwaliteits- en garantiecertificaten en documenten door wet- en regelgeving voo...
	25.3 Indien LVNL de geleverde zaken als gevolg van een keuring als bedoeld in Artikel 7 niet accepteert, dient de Wederpartij op haar eigen kosten de geleverde zaken terug te nemen en op te halen.
	25.4 Leveringen worden geacht te zijn goedgekeurd na expliciete kennisgeving van LVNL ingevolge Artikel 7.1 of – indien geen keuring heeft plaats gevonden als bedoeld in Artikel 7 – vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door LVNL, ...
	25.5 Indien LVNL aan de Wederpartij verzoekt de Levering uit te stellen, zal de Wederpartij de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor LVNL opslaan, beveiligen en verzekeren.
	25.6 Wederpartij zal LVNL onverwijld in kennis stellen van leveringsproblemen en backorders. Indien Leveringen niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden geleverd, heeft LVNL te allen tijde het recht om de betreffende zaken voor rekening van ...
	Artikel 26 Garantie Leveringen
	26.1 Wederpartij garandeert dat de Levering geheel compleet en voor gebruik gereed is en verleent, tenzij anders is overeengekomen, tenminste een garantie als bedoeld in Artikel 6 op de Levering(en) van twee (2) jaar vanaf het moment dat de Levering i...
	26.2 De garantieperiode als bedoeld in het voorgaande artikellid zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet of niet geheel konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek. Nieuwe garantieperioden gelijk...
	26.3 Wederpartij garandeert dat Wederpartij garanties van derden volledig overneemt, in ieder geval voor de periode dat zijn eigen garanties gelden.
	26.4 Indien tijdens de garantieperiode zoals bedoeld in Artikel 26.1 tot en met 26.3 een gebrek ontstaat, is LVNL gerechtigd om, hetzij (i) te eisen dat de Wederpartij op eerste aanzegging van LVNL voor eigen rekening en risico de Levering ophaalt, wa...
	26.5 Wederpartij dient voor een periode van tenminste vijf (5) jaar na Levering, of een andere termijn die is overeengekomen in de Overeenkomst, onderdelen ter zake het geleverde te kunnen leveren.
	27.1 Wederpartij dient vóór of uiterlijk ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst LVNL schriftelijk in kennis te stellen indien de aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten die vrij kunnen komen zowel tijdens het n...
	27.2 In voorkomend geval dient de Wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de Wederpartij de maatregelen te vermelden die getroffen diene...
	28.1 Wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van de zaken, dat deze in goede staat het afleveradres bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat...
	28.2 Wederpartij zal de verpakking van de zaken voorzien van het inkoopopdrachtnummer van LVNL en voorts merken zoals door LVNL aangegeven.
	28.3 Indien de Wederpartij de zaken niet behoorlijk verpakt en/of merkt, is LVNL bevoegd levering van de zaken te weigeren. In dat geval worden de zaken geacht niet te zijn geleverd.
	28.4 Alle verpakkingen, met uitzondering van leenemballage, worden bij levering eigendom van LVNL. Als LVNL dit wenst dient de Wederpartij emballage en afvalmateriaal kosteloos terug te nemen.
	28.5 Leenemballage dient door de Wederpartij duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij naar een door haar op te geven bestemming.
	29.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico en de eigendom van zaken over op LVNL op het moment dat de Wederpartij de zaken aan LVNL ter beschikking stelt op de in Artikel 25 genoemde plaats van levering. In geval van een weiger...
	29.2 Indien door LVNL in het kader van de Overeenkomst deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele Levering, draagt de Wederpartij reeds nu voor het moment dat de afzonderlijke zaak in het bedrijf van de Wederpartij aanwezig is, de eigen...
	29.3 Wederpartij dient de eigendommen van LVNL als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van aflevering aan LVNL. Wederpartij zal derden geen toegang tot deze zaken verlenen of deze op tentoonstellingen laten zien of hierover beschik...
	DEEL IV – Bepalingen betreffende Diensten
	30.1 Wederpartij zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn, op de plaats en overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst.
	30.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Diensten door haarzelf en/of zijn Personeel. Wederpartij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reserve onderdelen, die noodzakelijk zijn...
	30.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten houdt niet in dat LVNL de Diensten zonder meer goedkeurt. LVNL behoudt zich het recht voor de te verrichtte Diensten te keuren overeenkomstig Artikel 7.
	30.4 In voorkomend geval dient de Wederpartij, vóór Wederpartij met het verrichten van Diensten begint, met LVNL af te spreken van welk gedeelte van de terreinen en gebouwen van LVNL in verband met de uitvoering gebruik mag worden gemaakt. Daarbij wor...
	30.5 Wederpartij moet het verrichten van Diensten onderbreken als naar het oordeel van LVNL haar bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. De met de onderbreking gemoeide kosten, mits aantoonbaar gemaakt door de Wederpartij en slechts voor zover ...
	30.6 Indien het verrichten van de Dienst (mede) op het (de) terrein(en) van LVNL of van derden plaatsvindt, dient de Wederpartij zich op de hoogte te stellen van en te voldoen aan de aldaar geldende veiligheidsvoorschriften. Hieronder wordt mede verst...
	30.7 Wederpartij zal LVNL onverwijld in kennis stellen van vertraging in de uitvoering van de Diensten. Indien Diensten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden uitgevoerd  door Wederpartij, heeft LVNL te allen tijde het recht om de Dienste...
	30.8 Indien door LVNL in het kader van de Overeenkomst tot het uitvoeren van een Dienst  deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele uitvoering van de Dienst en als gevolg van het (gedeeltelijk) uitvoeren van die Dienst rechten ontstaan,...
	31.1 Wederpartij is verplicht voor de uitvoering van Diensten voldoende, betrouwbaar en gekwalificeerd (ten aanzien van deskundigheid en ervaring) Personeel in te zetten. LVNL is gerechtigd om de Wederpartij te vragen om bewijsmiddelen ten aanzien van...
	31.2 Wederpartij draagt er zorg voor dat al het door haar in te zetten Personeel gerechtigd is om de Diensten te mogen verrichten.
	31.3 Personeel van de Wederpartij dient zich zowel in persoon als in hoedanigheid van medewerker van de Wederpartij te houden aan de geldende (wettelijke) veiligheidsvoorschriften, de geldende beveiligingsprocedures, de regels van huishoudelijke aard ...
	31.4 LVNL kan het door de Wederpartij in te zetten Personeel aan een veiligheidsonderzoek laten onderwerpen of verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag. Indien als resultaat van het veiligheidsonderzoek ten aanzien van een medewerker een verklar...
	34.1 Op de Overeenkomst, waarvan deze algemene inkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
	34.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11 april 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
	34.3 Alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Haarlem.
	Artikel 35 Voortdurende bepalingen
	35.1 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van verplichtingen daaruit die naar hun aard doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: garanties (Artikel 6), geheimhouding (Artikel 11), vrijwaring voor schending van intell...
	36.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze algemene inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijden doorslaggevend.
	36.2 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze algemene inkoopvoorwaarden te vergroten en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

