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Artikel 1 Definities 

In deze Inkoopvoorwaarden hebben de hierna gebruikte begrippen de volgende betekenis: 

1. Aanvraag: een schriftelijk verzoek van de Gemeente Krimpen aan den IJssel aan een wederpartij om een Offerte uit te 

brengen. 

2. Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst. Bijlagen maken onderdeel uit van de inhoud van de Overeenkomst. Bij 

tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en Bijlage(n) prevaleert de Overeenkomst. 

3. Diensten: de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten 

werkzaamheden, niet zijnde Leveringen en Werken. 

4. Gemeente: de gemeente Krimpen aan den IJssel die met gebruikmaking van deze Inkoopvoorwaarden de Overeenkomst 

aangaat (opdrachtgever).  

5. Goederen: roerende zaken welke worden geleverd op grond van een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer.  

6. Indirecte schade: gevolgschade, omzetverlies, productieverlies en schade door bedrijfsstagnatie. onder indirecte schade 

wordt niet begrepen: winst- en rentederving, verminderde goodwill en imagoschade. 

7. Inkoopvoorwaarden: onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. 

8. Leveringen: de aankoop, lease, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van Producten, daaronder begrepen zowel 

zaken als vermogensrechten (goederen). Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en 

installeren omvatten. 

9. Offerte: een door een wederpartij schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek (BW). 

10. Opdracht: een door de Gemeente in de zin van artikel 6:217 BW schriftelijk gedane aanvaarding van de Offerte. 

11. Opdrachtgever: de Gemeente Krimpen aan den IJssel. 

12. Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van de Gemeente bij de Overeenkomst. 

13. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Gemeente en Opdrachtnemer (Partijen) waar onderhavige 

Inkoopvoorwaarden als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW deel van uitmaken. 

14. Partijen: Partijen bij de Overeenkomst, Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. 

15. Personeelslid: persoon die al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze verbonden is aan één van de Partijen. 

16. Producten: alle door een Opdrachtnemer aan de Gemeente af te leveren zaken even als vermogensrechten (goederen). 

17. Project: het geheel van activiteiten, nodig voor het tot stand brengen van het door de Opdrachtgever beoogde resultaat, tot 

welk geheel van activiteiten de Overeenkomst behoort.  

18. Projectleider: de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever die is belast met de dagelijkse leiding over het Project waaruit 

de Overeenkomst voortkomt.  

19. Werken: bouw,  civiel of cultuurtechnische Werken die in hun geheel ertoe bestemd zijn als zodanig een economische of 

technische functie te vervullen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, evenals 
alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, tenzij de aard van 
deze rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen zich daartegen verzet. 

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de Opdrachtnemer gebruikt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Afwijking van deze Inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, of indien 

de Gemeente voorafgaande aan de Aanvraag of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft 
gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de Inkoopvoorwaarden over te gaan. 

4. In geval van strijdigheid van de Overeenkomst met de Inkoopvoorwaarden, prevaleren de voorwaarden uit de 
Overeenkomst voor op de Inkoopvoorwaarden. 

 

Artikel 3 Aanvraag en Offerte 

1. Een Aanvraag is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de 
Gemeente is gedaan. 

2. Aanvragen voor een Offerte binden de Opdrachtgever niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
Tenzij dit in de Overeenkomst anders bepaald is.  

3. Een Offerte is geldig indien zij schriftelijk en zonder voorbehouden ten opzichte van de Aanvraag is ontvangen. 
4. Een schriftelijke, hardcopy of per email ontvangen Offerte van de Opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk voor de in 

de Offerte genoemde termijn, welke termijn geacht wordt minimaal gelijk te zijn aan de gevraagde termijn in de 
offerteaanvraag. Mondelinge Offertes worden niet geaccepteerd.  

5. Een Offerte is deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de Aanvraag. 
 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst 

1. Een Overeenkomst komt tot stand, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de wederpartij door de 
Gemeente schriftelijk is aanvaard. 

2. Wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst komen alleen na schriftelijke vastlegging tot stand. 
 

Artikel 5 Overdracht van rechten en verplichtingen 

Partijen kunnen rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de andere Partij(en) geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Partijen zullen hun toestemming niet op onredelijke 
gronden weigeren en zijn gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 
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Artikel 6 Geheimhouding 

De Opdrachtnemer heeft kennisgenomen van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. De 
Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de personen die zijn belast met de uitvoering van de Overeenkomst, eveneens 
worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de andere partij, zal ieder der partijen informatie, alsmede informatie- en gegevensdragers die haar ter beschikking staan, niet 
aan derden kenbaar maken/verstrekken. 
 
Artikel 7 Leiding en toezicht 
1. De in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst c.q. Leveringen in te schakelen (natuurlijke en rechts-) 

personen staan onder leiding en toezicht van Opdrachtnemer. De Gemeente draagt terzake op geen enkele wijze 
verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid. 

2. Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor eventuele jegens de Gemeente ingestelde ‘werknemersaanspraken’ in de 
meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst c.q. de Leveringen in te schakelen - 
natuurlijke personen. 

 

Artikel 8 Garanties 

1. Opdrachtnemer garandeert dat het door hem geleverde geheel compleet en voor gebruik gereed is. Alle voor het gebruik 
benodigde onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken 
worden door Opdrachtnemer meegeleverd. 

2. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde voldoet aan de wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder 
andere kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid. Opdrachtnemer garandeert het vrije en ongestoorde genot en gebruik 
door de Gemeente van het geleverde. Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente tegen financiële gevolgen van aanspraken 
van derden op het geleverde, bijvoorbeeld wegens inbreuk op hun intellectuele en/ of industriële eigendomsrechten. 

3. Opdrachtnemer garandeert dat hij en zijn personeelsleden te allen tijde alle door de centrale overheid en de Gemeente 
vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen 
naleven bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtnemer garandeert dat hij en zijn personeelsleden de door de Gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en -
reglementen strikt zullen naleven. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk: 
a. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en;  
b. Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Opdrachtnemer heeft gesommeerd om 

de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en;  
c. Opdrachtnemer aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. 

2. Is de Opdrachtnemer aansprakelijk, dan is hij gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge 
geleden en te lijden schade. 

3. De in totaal in het kader van een opdracht door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt: 
a. Voor opdrachten waarvan de opdrachtsom minder bedraagt dan  € 1.000.000,-: het bedrag van de schade, maar 

niet meer dan  € 1.000.000,- , tenzij anders is overeengekomen; 
b. Voor opdrachten waarvan de opdrachtsom € 1.000.000,- of meer bedraagt: tot het bedrag van de schade, maar 

niet meer dan de opdrachtsom, tenzij anders is overeengekomen; 
4. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor directe en indirecte schade. 
5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt 10 jaar na beëindiging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden. 
6. Indien de Opdrachtnemer in gebreke is gesteld voor (een) tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst en deze 

tekortkoming(en) niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft hersteld, is de Opdrachtnemer niet meer bevoegd om deze 
tekortkoming(en) te herstellen, tenzij de Opdrachtgever daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Herstel van 
schade als gevolg van tekortkomingen waarvoor hij aansprakelijk is kan (in opdracht van) de Opdrachtnemer slechts 
geschieden in overleg met de Opdrachtgever. 

7. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de 
Overeenkomst en het gebruik van hetgeen krachtens de Overeenkomst is gerealiseerd c.q. geleverd, indien dit gebruik tot 
schade lijdt en de kans op deze schade door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens de 
Opdrachtnemer is vergroot. 

8. De Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door deze geleden als gevolg van een 
bevoegdheidsoverschrijding van de Opdrachtnemer. 

9. Bij de vaststelling van de schadevergoeding in gevolge het in het vorige lid bepaalde wordt, naast de overige van belang 
zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de Opdrachtgever door de gevolgen van de 
bevoegdheidsoverschrijding is gebaat. 

 

Artikel 10 Verzekering 

1. Opdrachtnemer heeft en houdt zich adequaat verzekerd voor de navolgende risico's: 
a. Beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit beroepsfouten); 
b. Bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken 

die eigendom zijn van de Gemeente); 
c. Verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die 

eigendom zijn van de Gemeente. 
2. Opdrachtnemer legt op verzoek van de Gemeente onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen 

van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen dan wel een certificaat van verzekering dan 
wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie 
over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente de 
verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het 
verzekerde bedrag ten nadele van de Gemeente zonder bedoelde toestemming. De door Opdrachtnemer verschuldigde 
verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. 

3. Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat aan de Gemeente alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als 
bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor Opdrachtnemer op grond van de 
Overeenkomst jegens de Gemeente aansprakelijk is. Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis 
van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan de Gemeente te zenden, onverminderd de bevoegdheid van 
de Gemeente om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. 
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4. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de Gemeente worden uitbetaald, worden 
in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan de Gemeente te betalen 
schadevergoeding. 

 

Artikel 11 De prijs 

1. De prijs voor het geleverde zoals vermeld in de Overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW en omvat alle directe en/ of 
indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, die door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst zijn of worden gemaakt. 

2. De prijs is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de 
wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. 

3. De wijziging bedoeld in het lid 2 zal geen doorgang kunnen vinden voordat de Gemeente hiervan op de hoogte is gesteld 
en hieraan haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. 

 

Artikel 12 Meerwerk 

1. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten 
prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst 
moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in 
aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die 
Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een partij meent dat van meerwerk 
sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. 

2. Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van Opdrachtgever heeft 
gekregen. 

3. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het 
verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten 
meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze 
door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd.  

4. Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden en acceptatie daarvan door 
Opdrachtgever apart gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen 
uitdrukkelijk vermeld en aan de hand van authentieke documenten gespecificeerd. 

 

Artikel 13 Betalingen en facturatie 

1. Het recht op betaling ontstaat na acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties. 
2. Betalingen door de Gemeente van (delen van) de prijs vinden slechts plaats op basis van een door Opdrachtnemer 

deugdelijk gespecificeerde - d.w.z. een naar aard en hoeveelheid van de afgeleverde Producten en/ of uitgevoerde 
Diensten gespecificeerde – (deel)factuur, voorzien van een bestelreferentie. Niet-gespecificeerde facturen worden niet in 
behandeling genomen. 

3. Opdrachtnemer factureert binnen dertig (30) dagen na acceptatie. De Gemeente betaalt de in lid 1 genoemde factuur 
binnen dertig (30) kalenderdagen nadat zij voornoemde factuur heeft ontvangen, eventueel de Producten en / of Diensten 
heeft gekeurd en gecontroleerd én geconstateerd heeft dat deze naar haar genoegen zijn afgeleverd c.q. opgeleverd.  

4. Opdrachtnemer dient op elke factuur een omschrijving van het geleverde op te nemen van Opdrachtgever.  
5. De factuureisen, voorzover hier niet opgenomen, worden opgenomen in de Overeenkomst.  
6. Opdrachtgever is niet gehouden aan betaling van een factuur welke niet voldoet aan de gestelde eisen. Deze wordt z.s.m. 

aan Opdrachtnemer geretourneerd, waarna Opdrachtgever alsnog een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde 
eisen.  

 

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen 

Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen of deze 
met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de Gemeente. Aan voornoemde toestemming 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 

Artikel 15 Rechthebbende op materiële en immateriële zaken. 

1. Opdrachtnemer zal eventuele in het kader van de Overeenkomst vervaardigde en/ of ontwikkelde goederen (zaken en/ of 
vermogensrechten) geheimhouden en de resultaten van zijn werkzaamheden niet openbaar maken dan na verkregen 
schriftelijke toestemming van de Gemeente. 

2. De Gemeente is de exclusieve rechthebbende op alle in het kader van de Overeenkomst vervaardigde en/ of ontwikkelde 
materiële en immateriële zaken. 

 

Artikel 16 Niet-nakoming en de gevolgen daarvan 

1. Ingeval het geleverde niet beantwoordt aan de Overeenkomst en/ of indien aflevering c.q. oplevering niet binnen de 
overeengekomen termijn en/ of niet op de overeengekomen plaats en wijze geschiedt en/ of in geval Opdrachtnemer 
anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de Overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de 
Overeenkomst door Opdrachtnemer. 

2. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, zal de Gemeente - behoudens het geval dat 
nakoming reeds blijvend onmogelijk is - Opdrachtnemer door middel van een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en 
eisen dat Opdrachtnemer de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten 
komen voor rekening van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde 
redelijke termijn voldoet aan de door de Gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim. 

3. In geval Opdrachtnemer - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de Gemeente onverminderd haar overige rechten 
die zij aan het verzuim van Opdrachtnemer kan ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd 

a. Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de levering van de Producten en/ of het herstel van de niet-
nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op Opdrachtnemer te 
verhalen; 

b. De Overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk 
buitengerechtelijk te ontbinden. 

4. Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdend met 
niet-nakoming door Opdrachtnemer en/ of verband houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van 
Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Artikel 17 Overmacht 

1. In geval van tijdelijke overmacht stelt Opdrachtnemer de Gemeente daarvan onmiddellijk nadat de omstandigheid die 
overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. 
Alsdan is de Gemeente bevoegd te kiezen tussen: 

a. Het verlenen van uitstel aan Opdrachtnemer voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst gedurende een redelijke termijn van maximaal 4 weken of indien anders bepaald in overleg door 
beide betrokken Partijen. Indien Opdrachtnemer na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen 
onder de Overeenkomst alsnog na te komen, is de Gemeente bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Opdrachtnemer gehouden te 
zijn; of 

b. Ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en 
enige kosten aan Opdrachtnemer gehouden te zijn. 

2. In geval van blijvende overmacht van Opdrachtnemer stelt deze de Gemeente daarvan onmiddellijk in kennis en is de 
Gemeente bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van 
schade en enige kosten aan Opdrachtnemer gehouden te zijn. 

3. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, 
grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, 
storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer. 
 

Artikel 18 Onmiddellijk einde en ontbinding van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst eindigt zonder opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of welke (rechts-) handeling dan 
ook door de Gemeente: 

a. Bij faillissement van Opdrachtnemer; 
b. Bij verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van Opdrachtnemer; 
c. Wanneer Opdrachtnemer feitelijk zijn onderneming staakt c.q. feitelijk zijn ondernemersactiviteiten beëindigt 

of heeft beëindigd. 
2. De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden: 

a. Wanneer Opdrachtnemer in de aanbestedingsprocedure prijsafspraken maakt met mede-inschrijvers; 
b. In geval van surséance van betaling van Opdrachtnemer; 
c. Indien door Opdrachtnemer of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt 

aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente of enig 
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de 
Gemeente. 

 

Artikel 19 Boete 

1. Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de prestaties die aan de 
Overeenkomst beantwoorden is geaccepteerd, dan wel een andere prestatie ter voldoening is aangeboden en 
geaccepteerd, is de Opdrachtnemer aan de Gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd van 2,5% van de totale prijs dan wel maximale prijs (inclusief BTW) die met de overeenkomst is gemoeid 
voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, tot een maximumboete van 10% van de totale prijs dan wel 
maximale prijs (inclusief BTW) die met de overeenkomst is gemoeid. Indien nakoming anders dan door overmacht 
blijvend onmogelijk is geworden, is de maximumboete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. 

2. De boete komt de Gemeente toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen. 
3. De boete wordt verrekend met de door de Gemeente verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling 

daarvan op een derde is overgegaan. 
 

Artikel 20 Hoedanigheid Producten 

1. De afgeleverde c.q. af te leveren Producten (goederen) moeten aan de Overeenkomst beantwoorden. Zulks wordt 
gegarandeerd door Opdrachtnemer. 

2. De Producten beantwoorden niet aan de Overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen en kenmerken bezitten die de 
Gemeente op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. 

3. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Producten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval 
steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en 
afwerking te voldoen. Voorts dienen de Producten te allen tijde aan de wettelijke voorschriften terzake te voldoen. 

 

Artikel 21 Aflevering 

1. Opdrachtnemer zal de Producten binnen de in de Overeenkomst vastgelegde termijn, op de overeengekomen plaats en 
wijze afleveren. 

2. Het moment van feitelijke aflevering van de Producten door Opdrachtnemer dan wel daarmee gepaard gaande 
handelingen behoudt niet zondermeer acceptatie c.q. goedkeuring van de Producten door de Gemeente in. De Gemeente 
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tot vier weken na de feitelijke aflevering de Producten te keuren en te 
controleren, de Producten eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op 
haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

3. Indien de Gemeente de Producten na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt, zal Opdrachtnemer ze binnen 
twee weken nadat de Gemeente hem dit heeft meegedeeld op eigen kosten bij de Gemeente afhalen. 

 

Artikel 22 Eigendom en risico 

1. De eigendom van de Producten gaat over op de Gemeente nadat deze zijn afgeleverd aan de Gemeente en zo nodig 
gemonteerd en/ of geïnstalleerd. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zijn de Producten voor risico van de Gemeente vanaf het tijdstip van 
aflevering. 

3. Indien de Gemeente de Producten afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding 
van de Overeenkomst of op vervanging van de Producten inroept, blijven zij voor risico van Opdrachtnemer. 
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Artikel 23 Kwaliteit van de Diensten 

1. De door de Opdrachtnemer te verrichten Diensten moeten aan de Overeenkomst beantwoorden. Te garanderen door de 
Opdrachtnemer. 

2. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Diensten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval steeds 
van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en 
professionaliteit te voldoen. De Gemeente krijgt te allen tijde Diensten geleverd welke van een professionele 
Opdrachtnemer verwacht mogen worden. 

 

Artikel 24 Uitvoering en oplevering 

1. De Opdrachtnemer zal de Diensten binnen de in de Overeenkomst vastgelegde termijn en op de overeengekomen plaats 
uitvoeren, alsmede op de overeengekomen plaats en wijze opleveren. 

2. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer dan wel daarmee gepaard gaande handelingen behoudt niet 
zondermeer goedkeuring van de Diensten door de Gemeente in. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
om tot vier weken na feitelijke uitvoering, de verrichte Diensten te keuren en te controleren, de Diensten eventueel af te 
keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de 
Overeenkomst. 

3. Onverminderd de rechten van de Gemeente verband houdend met ondermeer onderhoudstermijnen en/ of garanties en/ of 
de bevoegdheid van de Gemeente anderszins een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst, 
geschiedt oplevering van de Diensten in het voorkomend geval - wanneer de Diensten zich daarvoor lenen - door middel 
van acceptatie van de Diensten door de Gemeente na melding van de Opdrachtnemer dat de Diensten voltooid en voor 
oplevering gereed zijn. 

 

Artikel 25 Ketenaansprakelijkheid 

1. De Opdrachtnemer/ aannemer vrijwaart de Gemeente in het voorkomende geval voor aanspraken van het UWV 
(Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de 
Opdrachtnemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale 
verzekeringen die verschuldigd worden in verband met de Diensten. De Gemeente is te allen tijde bevoegd voornoemde 
loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale 
Verzekeringen) en/ of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen. 

2. De Opdrachtnemer/ aannemer zal in het voorkomende geval het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van 
zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde (G-) rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel – indien zulks 
tussen hen is overeengekomen - direct aan de betreffende Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de 
Ontvanger en de Opdrachtnemer/ aannemer zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op een zelfde 
wijze zullen betalen. 

3. De Gemeente heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de door de Opdrachtnemer/ aannemer terzake van de 
met betrekking tot de Diensten verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en 
premies sociale verzekeringen waarvoor de Gemeente als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid 
hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer/ aannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde (G-) 
rekening. 

 
Artikel 26 Oplevering en acceptatie 

1. De aannemer zal het Werk binnen de in de Overeenkomst vastgelegde termijn en op de overeengekomen plaats 
uitvoeren, alsmede op de overeengekomen plaats en wijze opleveren. 

2. Feitelijke uitvoering van het Werk door de aannemer dan wel daarmee gepaard gaande handelingen behoudt nimmer 
acceptatie van het werk door de Gemeente in. 

3. Onverminderd de rechten van de Gemeente verband houdend met ondermeer onderhoudstermijnen en/ of garanties en/ of 
de bevoegdheid van de Gemeente anderszins een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst, 
geschiedt oplevering van het Werk door middel van acceptatie van het Werk door de Gemeente na melding van de 
aannemer dat het Werk voltooid en voor oplevering gereed is. 
 

Artikel 27 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid 

1. Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden op sociaal maatschappelijk 
gebied, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen discriminatie van werknemers of (toe-)leveranciers, 
gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken en de eventueel 
in de Offerte aanvraag gespecificeerde verdere expliciete eisen en wensen van de Opdrachtgever. Verdere expliciete 
eisen en wensen hieromtrent, worden in de Offerte aanvraag gespecificeerd. Zie ook 
www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria.  

2. Opdrachtnemer dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn Goederen, verpakkingen, grond- en 
hulpstoffen na te streven. 

 

Artikel 28 Geschillen 

1. Geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam onverminderd het recht van 
de Opdrachtgever zich te wenden tot een andere op grond van de wet of verdrag bevoegde rechter. 

2. Het bepaalde in artikel 30.1 laat onverlet de bevoegdheid van Partijen om bij Overeenkomst een geschil aan arbitrage te 
onderwerpen. 

 

Artikel 29 Ethiek en integriteit 

Het is de Opdrachtnemer (of zijn personeel) niet toegestaan Personeelsleden van de gemeente te bewegen tot prestaties, 
toezeggingen en dergelijke tegen enige vorm van beloning of gift aan dat Personeelslid, zonder welke beloning of gift de 
prestatie of de toezegging niet c.q. onder andere voorwaarden tot stand zou zijn gekomen. 
 


