Algemene inkoopvoorwaarden CBO Meilân
Vastgesteld door College van Bestuur: 8 maart 2017

Artikel 1: definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
CBO Meilân: de stichting voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten Skarsterlân, Lemsterland
en de plaats Heerenveen.
Bevoegd gezag: het College van Bestuur van CBO Meilân.
Mandaat: Het bevoegd gezag kan aan personen binnen en buiten de organisatie mandaat verlenen
om namens haar te handelen. Dit mandaat moet schriftelijk worden vastgelegd.
Leverancier: een natuurlijk of rechtspersoon die aan CBO Meilân goederen, diensten of werken
levert, dan wel de gene met wie CBO Meilân voornemens is een overeenkomst hierover aan te gaan.
Partijen: CBO Meilân en de leverancier worden in deze voorwaarden gezamenlijk aangeduid als
partijen.
Aanvraag: de uitnodiging van CBO Meilân aan de leverancier om te komen tot levering van enige
zaak, dienst en/of werk. De order leidt tot een overeenkomst of maakt daarvan onderdeel uit, indien
deze is aangegaan of verstrekt door een daartoe bevoegd persoon van CBO Meilân.
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen CBO Meilân en de leverancier,
betreffende levering van zaken, diensten en werken.
Levering: het leveren van enige zaak, het in voorkomende gevallen installeren, monteren, en/of
implementeren van deze zaak en/of het verrichten van één of meer diensten of werken, onder welke
titel dan ook, door de leverancier aan CBO Meilân.
Elektronisch berichtenverkeer: onder elektronisch berichtenverkeer wordt verstaan het
berichtenverkeer per e-mail.
Schriftelijk: in deze voorwaarden wordt, naast de schriftelijke stukken, het berichtenverkeer per email gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Met berichtenverkeer per e-mail wordt uitdrukkelijk
bedoeld het elektronisch ontvangen bericht en niet de uitgeprinte versie daarvan.
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van CBO Meilân.
Werkdagen: een werkdag is een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag, een van de feestdagen. Er
dient rekening te worden gehouden met vakantieperiode in het primair onderwijs.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1.
2.2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die CBO Meilân is aangegaan
voor zover het de levering van zaken, diensten of werken betreft.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op:
 alle aanvragen en aanbestedingen van CBO Meilân;
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 alle opdrachten verstrekt door CBO Meilân;
 alle offertes die door de leverancier aan CBO Meilân worden gedaan.
2.3.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien en voor zover zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.
2.4.
De algemene voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing. Voor zover deze door
de leverancier voorafgaande aan de overeenkomst met CBO Meilân in een offerte of ander
document van toepassing zijn verklaard, worden deze voorwaarden door CBO Meilân hierbij alsnog
uitdrukkelijk afgewezen. Dat is alleen anders indien de algemene voorwaarden van de leverancier
door CBO Meilân uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

Op een aanvraag van CBO Meilân volgt een vaste aanbieding van de leverancier. Alle
aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn voor CBO Meilân vrijblijvend, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen. De aanbiedingen zijn geldig tot drie maanden na datum van
aanbieding.
Een overeenkomst tussen CBO Meilân en leverancier komt eerst tot stand wanneer beide
partijen op alle onderdelen van de overeenkomst volledige overeenstemming hebben
bereikt.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop een
schriftelijke overeenkomst door of namens het bevoegd gezag (met inachtneming van de
afspraken gemaakt in de geldende procuratieregeling) van CBO Meilân en de leverancier is
ondertekend. CBO Meilân is nimmer gebonden aan een overeenkomst die namens haar door
een onbevoegd vertegenwoordiger is aangegaan.
De door CBO Meilân en de leverancier ondertekende overeenkomst wordt geacht de inhoud
van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door
medewerkers hetzij vertegenwoordigers van CBO Meilân binden CBO Meilân alleen indien
deze afspraken en/of toezeggingen door of namens het bevoegd gezag van CBO Meilân
schriftelijk zijn bevestigd. Het gestelde in artikel 3.3. is in gelijke mate van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en één of meer bepalingen uit de
overeenkomst met CBO Meilân, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst boven deze
voorwaarden. tenzij de inhoud van de voorwaarden voor CBO Meilân gunstiger zijn dan
vorenbedoelde bepalingen uit de overeenkomst, dit er beoordeling van CBO Meilân.
Indien de Leverancier een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een
schriftelijk order van CBO Meilân te hebben ontvangen, doet hij dat voor eigen risico en
rekening.
In voorkomende gevallen kan de order ook worden gegeven door middel van elektronisch
berichtenverkeer.
In geval van verschillen tussen de schriftelijke order van CBO Meilân en de
opdrachtbevestiging van de leverancier, zal de inhoud van de order gelden als de inhoud van
de overeenkomst tussen CBO Meilân en de leverancier.
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door CBO Meilân
beschikbaar gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften, maken deze onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
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Artikel 4: wijzigingen
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

CBO Meilân is te allen tijde bevoegd in overleg met de leverancier de omvang en/of
hoedanigheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten of werken te wijzigingen.
Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. Indien de wijzigingen mondeling zijn
overeengekomen, dienen deze schriftelijk door CBO Meilân en/of de leverancier te worden
bevestigd.
Indien dit overleg niet tot schriftelijke overeenstemming leidt kunnen Partijen daaraan geen
rechten ontlenen en nemen Partijen daardoor geen plichten op zich, anders dan
voortvloeiende uit de bestaande overeenkomst.
De leverancier mag slechts na schriftelijke toestemming van CBO Meilân wijzigingen
in de omvang, de samenstelling en/of hoedanigheid van de te leveren zaken en de
betreffende verpakkingen, dan wel wijzigingen in omvang en/of hoedanigheid van de te
verrichten diensten of werken als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel,
aanbrengen of uitvoeren.
Leverancier zal, voorafgaand aan het verrichten van eventueel meerwerk, schriftelijk
een offerte voor het bewust meerwerk uitbrengen, waaruit in ieder geval de omvang, de
kosten en de tijd samenhangend met het te verrichten meerwerk blijken. Leverancier zal
eerst met meerwerk aanvangen nadat hij daarvoor schriftelijk opdracht hiertoe van CBO
Meilân heeft verkregen. Op het meerwerk zijn de algemene voorwaarden van toepassing,
evenals de voorwaarden als overeengekomen in de overeenkomst. Het is Leverancier niet
toegestaan aanvullende/zwaardere voorwaarden te stellen.

Artikel 5: Prijzen
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW of vrijgesteld van BTW.
De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing
kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaats vindt. De wijziging van
de prijs zal niet eerder plaats vinden dan nadat CBO Meilân daar schriftelijk mee heeft
ingestemd.
Prijzen van service en onderhoudscontracten zijn aan inflatie onderhevig. Service en
onderhoudscontracten mogen worden geïndexeerd tot maximaal het PIC zoals gepubliceerd
door het CBS Loonindex voor de betreffende sector.
Idem voor prijzen waarvan van te voren in de overeenkomst is vermeld dat deze geïndexeerd
mogen worden.
Prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie “delivered duty paid” (D.D.P.), dat wil zeggen
“franco inclusief rechten”, op de overeengekomen plaats van levering en omvattende alle
kosten in verband met nakomingen van de verplichtingen van de leverancier uit de
overeenkomst.

Artikel 6: Levering
6.1.

De levering geschiedt op de overeengekomen plaats, het overeengekomen tijdstip en binnen
de overeengekomen termijn zoals dit in de overeenkomst is vastgelegd. Levering van
roerende goederen geschiedt in een deugdelijke verpakking onder aanbieding van alle
benodigde documenten, zoals vrachtbrief, pakbon etc. Op de buitenkant van de verpakking
dienen duidelijk ordernummer, de plaats van aflevering en alle overige relevante gegevens te
worden vermeld.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

De leverancier dient tegelijkertijd met de levering alle op de levering betrekking hebbende
kwaliteit- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, gebruikshandleidingen, instructieboeken,
tekeningen, specificaties, technische gegevens etc. te overleggen. Deze documenten maken
deel uit van de levering.
In geval de levering niet, niet volledig en/of niet tijdig kan plaatsvinden op de
overeengekomen plaats dient de leverancier CBO Meilân daarvan onverwijld schriftelijk op
de hoogte te stellen. De leverancier wordt in de gelegenheid gesteld de ingebrekestelling
binnen een redelijke termijn te herstellen. De redelijke termijn is afhankelijk van de schade
die ontstaat door het niet volledig en/of niet nakomen van de levering. Als dan ook niet
wordt voldaan aan een fatale datum heeft CBO Meilân het recht de overeenkomst zonder
voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling te ontbinden, dan wel een verlengde termijn
voor levering te stellen, onverminderd haar recht tot ontbinding van de overeenkomst
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15. en/of vergoeding van schade.
De leverancier is verplicht onderdelen ter zaken van geleverde zaken gedurende de periode
van minimaal tien jaar na ingebruikname en goedkeuring beschikbaar te houden voor CBO
Meilân. CBO Meilân kan met de leverancier een andere periode overeenkomen. Dit dient
schriftelijk en uitdrukkelijk te geschieden.
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de leverancier redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat de leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor
herstel of vervanging van gebrekkige zaken kan zorgdragen heeft CBO Meilân het recht
herstel of vervanging voor rekening en risico van de leverancier uit te (laten) voeren. Het
recht op herstel of vervanging heeft betrekking op het deel van de geleverde zaken dat
gebrekkig is.
Bij het verrichten van de prestatie in gebouwen en op terreinen van CBO Meilân of van
derden dient de leverancier in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht
te nemen, waaronder begrepen de veiligheidsvoorschriften van CBO Meilân en die van
derden. Deze worden indien van toepassing aan alle inschrijvers verstrekt.
De leverancier zorgt ervoor dat de aanwezigheid van haar personeel op het terrein en in de
gebouwen van CBO Meilân geen belemmering vormt voor de ongestoorde voortgang van de
werkzaamheden van CBO Meilân en derden.

Artikel 7: verpakkingen en verzending.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Zaken dienen deugdelijk en volgens de vastgestelde milieunormen te zijn verpakt en zijn
gekenmerkt met de door CBO Meilân onder vermelding van de in artikel 6.1. van deze
voorwaarden genoemde gegevens. De verpakking dient dusdanig te zijn dat bij normaal
vervoer de zaken de plaats van bestemming in uitstekende staat bereiken. De leverancier is
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking.
Alle verpakkingen, met uitzondering van leenembalage, worden bij levering eigendom van
CBO Meilân tenzij CBO Meilan deze zal weigeren. Leenembalage moet als zodanig door de
leverancier worden gekenmerkt.
Retourzendingen van leenembalage geschiedt voor rekening en risico van de leverancier naar
een door deze op te geven bestemming.
De leverancier is gehouden op verzoek van CBO Meilân, de verpakking kosteloos terug te
nemen. CBO Meilân is niet gebonden aan enig beding over het bewaren van verpakkingen
gedurende de garantieperiode van geleverde zaken.
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Artikel 8 Risico en eigendomsoverdracht.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

In geval van koop gaat het eigendom over na volledige betaling van de factuur en het risico
gaat over bij feitelijke ter beschikking stelling aan CBO Meilân. Acceptatie vindt plaats nadat
het geleverde bedrijfsklaar, volledig en vrij van schade is opgeleverd door de leverancier
Bij een huurovereenkomst, lease overeenkomst is geen sprake van eigendomsoverdracht en
gaat het risico over bij feitelijke beschikbaarstelling aan CBO Meilân.
Vanaf het moment van retourname gaat het risico weer over op de inschrijver.
De leverancier garandeert het vrije en ongestoorde genot en gebruik door CBO Meilân van
de geleverde zaken, diensten of werken. De wederpartij vrijwaart CBO Meilân tegen
financiële gevolgen van aanspraken van derden op zaken, diensten of werken, bijvoorbeeld
wegens inbreuk op hun intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
Het moment van feitelijke levering door de leverancier dan wel daarmee gepaard gaande
handelingen, zoals bijvoorbeeld de aftekening van (pak-)bonnen en/of werkbriefjes houdt
geen acceptatie c.q. goedkeuring van de levering c.q. prestaties door CBO Meilân in. CBO
Meilân behoudt zich uitdrukkelijk en te allen tijde het recht voor om na datum van feitelijke
aflevering de zaken, diensten of werken te keuren en te controleren, dan wel anderszins in
het voorkomende geval een beroep te doen op haar rechten voortvloeiend ui de
overeenkomst.
Indien CBO Meilân de zaken voor, tijdens of na de aflevering afkeurt of op goede gronden het
recht op ontbinding van de overeenkomst of vervanging van de leveringen inroept, gaan de
eigendom en risico van deze zaken niet over op CBO Meilân. Een uitzondering hierop zijn
huurovereenkomsten waarbij apparatuur beschikbaar wordt gesteld.
In geval CBO Meilân aan de leverancier hulpmiddelen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van
het nakomen van zijn verplichtingen, blijven deze materialen eigendom van CBO Meilân.
Veranderingen aan of afwijkingen van de in het vierde lid van dit artikel bedoelde
hulpmiddelen – voor zover niet bestemd voor verbruik – evenals het aanwenden van
hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan CBO Meilân, is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CBO Meilân. Een
goedkeuring van CBO Meilân laat de garantie verplichtingen van de leverancier onverlet.

Artikel 9: Garantie
9.1.

9.2.

9.3.

De leverancier garandeert dat de geleverde zaken, diensten of werken beantwoorden aan de
overeenkomst en dat de zaken, diensten en werken, met inbegrip van daarbij gebruikte
onderdelen en materialen, beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen dan
wel redelijkerwijs verwacht mochten worden, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het
door waarvoor zij bestemd zijn.
De leverancier zal aantoonbaar voldoen aan alle wet- en regelgeving, waaronder begrepen,
zij het niet beperkt tot de wet- en regelgeving die in verband met de kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van de overeenkomst in acht dient te worden
genomen.
De garantieperiode duurt, indien niet anders is overeengekomen, tenminste drie jaar na
definitieve ingebruikname van roerende c.q. onroerende zaken of na schriftelijke acceptatie
van geleverde diensten of werken. De garantie van de leverancier geldt eveneens voor de
door zijn onder-leveranciers geproduceerde delen van goederen, geleverde diensten of
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9.4.

9.5.

werken. CBO Meilân kan met de leverancier in de overeenkomst een andere garantieperiode
overeenkomen. Dit dient uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.
Dit artikel is in geval van een huurovereenkomst niet van toepassing, aangezien de
apparatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst moet voldoen aan de
overeengekomen specificaties.
De in het voorgaande lid genoemd garantieperiode kan verlengd worden met de periode
waarin van de zaken, diensten en werken wegens een aan de leverancier toe te rekenen
gebrek of ongeschiktheid,, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. In geval van
herstel of vervanging van zaken, diensten of werken hetzij onderdelen daarvan zal vanaf het
moment van herstel of vervanging een nieuwe garantietermijn van drie jaar in werking
treden.
Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat is CBO Meilân gerechtigd om
zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane
betalingen te verlangen, ofwel te eisen dat de leverancier op eerste aanzegging van CBO
Meilân voor eigen rekening en risico alle optredende gebreken per direct herstelt en/of de
zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het recht van CBO Meilân
tot ontbinding van de overeenkomst conform artikel 15 van deze voorwaarden en/of
vergoeding van verdere schade (waaronder mede begrepen gevolgschade) en schade
geleden door derden.
In geval van een huurovereenkomst geldt dat tot de datum van gebruik de huurbedragen
worden voldaan.

Artikel 10: Kwaliteit en keuring
10.1.

10.2.

10.3.

Keuring, controle en/of beproeving door CBO Meilân of daartoe door CBO Meilân
aangewezen personen of instanties kan na levering van zaken, diensten of werken
plaatsvinden.
Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na levering zaken, diensten of
werken geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal CBO Meilân dit schriftelijk aan de
leverancier melden.
CBO Meilân heeft het recht om zaken, diensten of werken die geheel of gedeeltelijk zijn
afgekeurd op kosten van de leverancier te retourneren of te vernietigen.

Artikel 11: Geheimhouding
11.1.

11.2.
11.3.

Partijen verplichten zich al hetgeen hen in verband met de (eventuele) totstandkoming van
een overeenkomst of gedurende (de uitvoering van) de overeenkomst en/of de uitoefening
van de werkzaamheden te hunner kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan
partijen geacht kunnen worden het vertrouwelijke karakter te begrijpen, geheim te houden.
Partijen zullen de vertrouwelijke informatie, zoals in het voorgaande lid bedoeld, niet
gebruiken, kopiëren of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt.
Partijen zullen slechts op grond van een wettelijke plicht dan wel met schriftelijke
toestemming van de ander voornoemde geheimhoudingsplicht kunnen doorbreken.
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Artikel 12: Industriële en intellectuele eigendom
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten intellectuele eigendomsrechten die zijn
verbonden aan zaken, diensten of werken die specifiek in opdracht van CBO Meilân zijn vervaardigd
bij CBO Meilân.
Voor huurovereenkomsten geldt dat de intellectuele eigendomsrechten liggen bij inschrijvers, dan
wel hun toeleveranciers. CBO Meilân heeft terzake het niet exclusieve, niet overdraagbare
gebruiksrecht gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 13: rechten en verplichtingen
13.1.

13.2.
13.3.

De leverancier zal de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en/of
de uitvoering van deze rechten en verplichtingen noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen
aan derden zonder voorafgaande toestemming van CBO Meilân.
CBO Meilân heeft het recht aan een eventuele schriftelijke toestemming als hiervoor bedoeld
nadere voorwaarden te verbinden.
Toestemming van CBO Meilân zoals hiervoor bedoeld, ontslaat de leverancier niet van de
verplichtingen van de overeenkomst.

Artikel 14: Facturering en betaling
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

De leverancier dient per geleverde order een factuur in te dienen. Het factuuradres, het
ordernummer, de locatie waar de levering betrekking op heeft, de plaats van levering en de
specificatie naar aantal en soort dienen, volgens aanwijzingen van CBO Meilân, duidelijk te
worden vermeld. Indien sprake is van inzet van uren moet dit gespecificeerd aangegeven zijn
in lijn met de gesloten overeenkomst/opdracht.
Facturen die niet aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde eisen voldoen, kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving aan de leverancier worden teruggezonden. CBO Meilân is
niet verantwoordelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen.
CBO Meilân zal de factuur van de leverancier binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de
factuur betalen, mits:
 CBO Meilân de levering heeft goedgekeurd en geaccepteerd1;
 het overeengekomen bedrag juist is gefactureerd;
 alle bijbehorende documentatie (Nederlandstalig), tekeningen en kwaliteits- en
garantiecertificaten zijn geleverd en door CBO Meilân zijn ontvangen.
In het geval dat de factuur is ontvangen voordat zaken, werken of diensten in hun geheel zijn
geleverd, zal CBO Meilân deze binnen dertig (30) werkdagen na voltooiing van de levering
betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Opschorting van betalingen door CBO Meilân is alleen mogelijk voor opeisbare vorderingen
na een schriftelijke ingebrekestelling gunnende een redelijke termijn tot nakoming.
Betaling houdt geen acceptatie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden in en doet
geen afbreuk aan het recht van CBO Meilân tot nakoming van de overeenkomst.
Dit artikel laat de eventuele rechten van CBO Meilân tot onder andere ontbinding, het
uitoefenen van retentierecht en verrekening onverlet.
In het geval dat CBO Meilân haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan is CBO

1

Indien er sprake is van een huurovereenkomst zal niet voor iedere betaling een acceptatie/keuring plaats
vinden.
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Meilân eerst gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente nadat de leverancier CBO
Meilân schriftelijk in gebreke heeft gesteld en CBO Meilân daarbij een redelijke termijn heeft
geboden om haar verplichtingen alsnog na te komen. De door CBO Meilân verschuldigde
wettelijke rente bedraagt nimmer meer dan 3%.

Artikel 15: Tekortkoming en ontbinding
15.1.

15.2.

15.3.

De leverancier is in verzuim indien:
 hij één of enige van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;
De opdrachtnemer zal voorafgaand schriftelijk worden gemaand tot het nakomen van
verplichtingen en wordt in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn na te
komen.
 hem surseance van betaling wordt verleend;
 zijn faillissement wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 zijn onderneming wordt stilgelegd, geliquideerd of sprake is van enige daarmee te
vergelijken toestand van de onderneming van de leverancier
CBO Meilân heeft het recht, zonder daarbij tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, om
in de in het voorgaande lid genoemde situaties en voorts in iedere situatie waarin de
leverancier de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig, of anderszins niet voldoende of
naar behoren is nagekomen, waarbij de opdrachtnemer voorafgaand wordt gemaand binnen
een redelijke termijn de ingebrekestelling op te lossen.
 de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
leverancier en/of
 haar betalingsverplichtingen op te schorten, en/of
 de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te dragen aan derden.
De directe of indirecte schade die CBO Meilân als gevolg van verzuim van de leverancier
ondervindt, komen ten laste van de leverancier.

Artikel 16: Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

Een leverancier is aansprakelijk voor directe letselschade en voor materiële schade aan
goederen van CBO Meilân en van derden, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt
het zij door gebreken in de geleverde Producten, hetzij door een aan Leverancier
toerekenbare tekortkoming van personeel of van zaken waarvan de leverancier zich bedient
in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst.
De hierboven genoemde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van
tenminste € 1.000.000, per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
De hiervoor bedoelde limitering geldt niet voor aansprakelijkheid van inschrijver uit hoofde
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.
Deze limitering geldt ook voor de schades genoemd in artikel 6.3, 9.5 en 15.3.
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Artikel 17: Boete
17.1.

17.2.

17.3.

Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige diensten zijn
verricht die aan de overeenkomst beantwoorden, is leverancier aan CBO Meilân een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de totale dan wel maximale prijs die
met de overeenkomst is gemoeid, vermeerder met de omzet belasting, voor elke dag dat de
tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10% daarvan. Indien nakomingen anders dan
door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel
verschuldigd. De tekortkoming dient toerekenbaar te zijn aan de Leverancier.
De boete komt CBO Meilân toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede inbegrepen:
a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen tot het verrichten
van diensten;
b. zijn recht op schadevergoeding.
De boete wordt verrekend met de door CBO Meilân verschuldigde betalingen, ongeacht of de
vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 18: Overmacht
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van
personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden
benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van dan wel door
toedoen van de partij dien niet nakomt of tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen
het niet-nakomen of tekortschieten door de leverancier ingeschakelde derden dan wel liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van leverancier of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 19: Overige bepalingen
19.1.

19.2.

CBO Meilân behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de leverancier.
Wijzigingen/aanpassingen van voorwaarden worden pas van kracht nadat partijen hierover
schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Indien geen overeenstemming wordt bereikt
blijven de huidige afspraken voorwaarden op reeds gesloten overeenkomsten die gebaseerd
zijn op deze voorwaarden van kracht.
Indien enige bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet geldig is, blijven de
overeenkomst en/of voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen
20.1.

20.2.

Ieder geschil tussen CBO Meilân en de leverancier met betrekking tot de overeenkomst en/of
deze voorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Leeuwarden, onverminderd het recht van CBO Meilân om de leverancier te
dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.
Op de overeenkomst in Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de
bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 (CISG/Weens koopverdrag) is uitgesloten.

Vastgesteld d.d. 8 maart 2017 door het College van Bestuur van CBO Meilân
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