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I ALGEMEEN
1

Artikel 1 Begrippen
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen gemeente Haarlem worden de navolgende
begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst;
Documentatie: de handleiding of andere gebruiksinstructies bij het Product in de
Nederlandse taal;
Gebrek: een eigenschap die het Product op grond van de Overeenkomst niet behoort te
bezitten of afwezigheid van een eigenschap die het Product op grond van de Overeenkomst
wel behoort te bezitten;
Inkoopvoorwaarden: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen gemeente
Haarlem;
Keuring: de keuring van het Product op een visueel waarneembaar Gebrek en nonconformiteit uitgevoerd op verzoek van Koper bij Leverancier voorafgaande aan de Levering;
Koper: de gemeente Haarlem;
Leverancier: de Partij waarmee Koper de Overeenkomst gesloten heeft of voornemens is te
sluiten;
Levering: de eigendomsoverdracht en (voor zover niet reeds van die eigendomsoverdracht
deel uitmakend) aflevering van het Product inclusief de montage of installatie daarvan
overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen;
Overeenkomst: de afspraken tussen Koper en Leverancier met betrekking tot de Levering,
waarin de Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard en als gevolg daarvan daar
integraal onderdeel van uitmaken. Overeenkomsten die worden gesloten onder een mantelof raamovereenkomst waarin deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard worden
voor deze Inkoopvoorwaarden steeds als afzonderlijke Overeenkomst beschouwd;
Partij: Koper of Leverancier, afhankelijk van de context;
Partijen: Koper en Leverancier;
Product: de aan Koper door Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren dan wel
geleverde roerende zaak of roerende zaken inclusief Documentatie.

2

Artikel 2 Toepassing

2.1

De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen,
offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere
rechtshandelingen tussen Koper en Leverancier die betrekking hebben op de in de
Overeenkomst gespecificeerde en daarmee samenhangende Levering.

2.2

Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van de Inkoopvoorwaarden
zijn slechts bindend, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen en ondertekend zijn door een bevoegde vertegenwoordiger van Koper.
Onder “schriftelijk” wordt in dit verband niet verstaan langs elektronische weg. De wijziging
en/of aanvulling geldt slechts voor de in artikel 2.1 bedoelde Overeenkomst.
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2.3

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke inkoopvoorwaarden of bedingen van
Leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

Mocht enige bepaling van de Inkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, of mocht
enige bepaling van de Inkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van
toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven
worden beschouwd, maar zullen de Inkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht
blijven. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige
bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

2.5

In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Inkoopvoorwaarden en het bepaalde in
de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de
Inkoopvoorwaarden.

II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3

Artikel 3 Levering

3.1

Levering van het Product door Leverancier geschiedt tussen 09.00 – 17.00 uur op de
overeengekomen datum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op
het door Koper opgegeven afleveringsadres en de eventueel aldaar aanwezige
afleveringsplaats. Leverancier draagt alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het
vervoer van het Product daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van
de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verband
houdende formaliteiten.

3.2

De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) gelden als vast en fataal. Aan
eventuele aanduidingen van Leverancier als ‘omstreeks’ , ‘ongeveer’ etc. komt geen
betekenis toe. Eerdere Levering van het Product dan op de overeengekomen
leveringsdatum, -data of -termijnen, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Koper en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van
betaling.

3.3

Koper is bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor Leverancier
met zich zou brengen. Leverancier is verplicht het Product, zonder meerkosten, voor Koper
op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor
Leverancier met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg treden om tot een voor
beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen. Het bepaalde in artikelen 3.2, 3.4
en 10 is van overeenkomstige toepassing op de door Koper uitgestelde Levering, met dien
verstande dat verzuim van Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling, eerst
intreedt na overschrijding van de uitgestelde leveringsdatum, -data of -termijnen.

3.4

Koper is niet gehouden tot enige betaling aan Leverancier voordat Levering van het Product
heeft plaatsgevonden.
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4

Artikel 4 Garantie

4.1

Leverancier garandeert dat het Product aan de Overeenkomst beantwoordt en geschikt is
voor het doel waarvoor het Product is bestemd. Het Product beantwoordt niet aan de
Overeenkomst, indien het Product, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen
die Leverancier daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Koper op grond van
de Overeenkomst mocht verwachten.

4.2

Voor zover Koper geen nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen heeft
gegeven, dient het Product in ieder geval die eigenschappen te bezitten die voor normaal
gebruik daarvan nodig zijn en overigens van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de
gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen
en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
te voldoen.

4.3

Het Product beantwoordt in elk geval niet aan de Overeenkomst wanneer binnen 24
maanden na Levering een Gebrek wordt ontdekt tenzij het ontstaan van het Gebrek slechts
te wijten is aan Koper.

4.4

Wanneer het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst draagt Leverancier op eerste
verzoek van Koper, welk verzoek geen aanmaning of termijn behoeft te bevatten, terstond
en kosteloos zorg voor herstel. Leverancier is gerechtigd om in plaats van herstel te kiezen
voor kosteloze (gedeeltelijke) vervanging. Heeft Leverancier niet binnen redelijke tijd na het
in de eerste volzin bedoelde verzoek aan haar verplichting tot herstel of vervanging voldaan
dan is Leverancier in verzuim.

4.5

Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product vrij is van iedere bijzondere last of
beperking die Koper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier vrijwaart
Koper tegen iedere aanspraak ter zake.

4.6

Koper kan verlangen dat als zekerheid voor de nakoming van de (garantie)verplichtingen
van Leverancier een kredietinstellingsgarantie overeenkomstig het bij de Inkoopvoorwaarden
gevoegde model (bijlage 1) wordt afgegeven door een door Koper aanvaarde
kredietinstelling. Leverancier geeft aan een verzoek daartoe zo spoedig mogelijk gehoor.

5

Artikel 5 Keuring

5.1

Op verzoek van Koper kan voorafgaand aan de Levering Keuring van het Product
plaatshebben door Koper of een door Koper aangewezen derde bij Leverancier. Koper is
evenwel niet gehouden een dergelijke Keuring uit te voeren.

5.2

Indien Koper het Product wenst te keuren:
a. houdt Leverancier het Product op een zodanig tijdstip voor Keuring gereed dat de
overeengekomen levertijden worden nagekomen;
b. werkt Leverancier, zonder kosten voor Koper, desverlangd aan de Keuring mee en stelt
een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van Koper;
c. geschiedt de Keuring, indien Leverancier dat verlangt, in haar aanwezigheid of in
aanwezigheid van een door haar aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten
komen voor rekening van Leverancier.
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5.3

Indien Koper het te leveren Product afkeurt, is Leverancier, onverminderd alle andere
rechten of vorderingen van Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het
ontbrekende of het herstelde of vervangende Product voor een nieuwe Keuring aan te
bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. De afkeuring door Koper bij de
eerste / eerdere Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

5.4

Het goedkeuren van het te leveren Product door of namens Koper houdt geen erkenning in
dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

III VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING
6

Artikel 6 Contactpersonen

6.1

Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de
Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als contactpersoon
hebben aangewezen.

6.2

Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft
de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet
bevoegd.

7

Artikel 7 Geheimhouding

7.1

Leverancier maakt alle door Koper verstrekte of op andere wijze aan haar bekend gemaakte
of bekend geworden gegevens en kennis waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover
enig wettelijk voorschrift (daar mede een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van
Bestuur onder begrepen), onderzoek door een bevoegde toezichthouder of uitspraak van de
rechter of een door partijen aangewezen geschillenbeslechter hen tot bekendmaking daarvan
verplicht of uit de uitvoering van de taak van Opdrachtgever de noodzaak tot
openbaarmaking voortvloeit. De inhoud van de onder de Inkoopvoorwaarden gesloten
Overeenkomst(en) als zodanig mag/mogen met andere gemeenten, aan gemeenten
gelieerde rechtspersonen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden gedeeld.

7.2

Leverancier verplicht alle personen die door Leverancier bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden ingeschakeld de in artikel 7 bedoelde geheimhoudingsverplichting na
te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen. Leverancier geeft
geen persberichten uit en doet geen andere openbare mededelingen met betrekking tot de
Overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van Koper.
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IV FINANCIËLE BEPALINGEN
8

Artikel 8 Prijzen

8.1

De overeengekomen prijzen voor het Product zijn inclusief kosten van vervoer, belastingen,
invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en
eventuele installatie- en montagekosten en luiden in euro.

8.2

De prijzen voor het Product zijn vast.

9

Artikel 9 Facturering en betaling

9.1

Leverancier factureert Koper voor het Product tegen de overeengekomen prijzen.
Leverancier zendt de factuur aan het door Koper opgegeven adres onder vermelding van
datum en nummer van de Overeenkomst, Btw-bedrag alsmede andere door Koper verlangde
gegevens.

9.2

Leverancier verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door
Koper gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.

9.3

De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen. Naast het bepaalde in artikel 3.5 is
voorwaarde voor het aanvangen van de betalingstermijn dat de factuur voldoet aan de in of
bij het eerste lid genoemde eisen.

9.4

Betaling van een factuur door Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de
overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

V TEKORTSCHIETEN IN DE NAKOMING, ONTBINDING
10

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

Indien Leverancier in de nakoming van een verbintenis tekortschiet, is zij verplicht de
schade die Koper daardoor lijdt te vergoeden, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
als volgt is beperkt:
- is de factuurwaarde van de Overeenkomst kleiner 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;
- is de factuurwaarde van de Overeenkomst meer 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;
- is de factuurwaarde van de Overeenkomst meer 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;
- is de factuurwaarde van de Overeenkomst meer 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;
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- is de factuurwaarde van de Overeenkomsten meer 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.
10.2

Samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis.

10.3

De in het eerste lid genoemde verplichting tot schadevergoeding is niet van toepassing
indien de tekortkoming niet aan Leverancier toerekenbaar is. De bewijslast dienaangaande
rust op Leverancier. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet
verstaan een tekortkoming die het gevolg is van gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van
personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Leverancier en liquiditeitsof solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of tekortschieten van door haar
ingeschakelde derden.

10.4

De beperking van de aansprakelijkheid als genoemd in het eerste lid geldt niet voor: a.
schade die Koper lijdt door aanspraken wegens dood of letsel; b. schade die Koper lijdt als
gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier of diens hulppersonen.

10.5

Het bepaalde in de leden een tot en met drie van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing op de aansprakelijkheid van Koper jegens Leverancier uit welke hoofde dan ook.

11

Artikel 11 Ontbinding
In aanvulling op hetgeen in de wet is bepaald, is Koper gerechtigd de Overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te
ontbinden indien Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Leverancier haar faillissement
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Leverancier
wordt geliquideerd, Leverancier haar onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het
vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd, in geval Leverancier een fusie of splitsing
aangaat of anderszins de zeggenschap binnen Leverancier bij een ander komt te rusten dan
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst het geval was, indien een ondergeschikte van
Koper ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet betaalde
nevenfunctie vervulde bij Leverancier zonder dat Koper daarover vóór het sluiten van de
Overeenkomst is ingelicht, of indien blijkt dat het Product is/wordt vervaardigd met
gebruikmaking van kinderarbeid of anderszins is/wordt vervaardigd onder omstandigheden
die in strijd zijn met de fundamentele arbeidsnormen zoals vastgelegd door de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

12

Artikel 12 Behoud recht nakoming te vorderen
Het in enig geval achterwege laten door Koper van een beroep op de Overeenkomst, de
Inkoopvoorwaarden of de rechten die haar op grond van de wet toekomen, houdt geen
afstand van recht in om in een later stadium alsnog een beroep op de Overeenkomst, de
Inkoopvoorwaarden en/of de rechten die haar op grond van de wet toekomen te doen, noch
om dat in een volgend, al dan niet vergelijkbaar geval, te doen.
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VI DIVERSEN
13

Artikel 13 Documentatie

13.1

Koper mag de Documentatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te zijn,
verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen haar organisatie openbaar maken, mits
daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. worden gehandhaafd.

13.2

Leverancier vrijwaart Koper tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen
toekomend auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken.

13.3

Indien het Product milieugevaarlijke stoffen bevat, dient de Documentatie een duidelijke
instructie te bevatten hoe Koper het vrijkomen daarvan dient te voorkomen. De
Documentatie dient tevens de maatregelen te vermelden die in het geval van het vrijkomen
van de bewuste milieugevaarlijke stoffen getroffen dienen te worden.

14

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

14.1

Leverancier mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten niet zonder toestemming
van de Koper aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond
geweigerd. Koper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Het ontbreken van de
hiervoor bedoelde toestemming heeft goederenrechtelijke werking.

14.2

Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals het
pandrecht.

15

Artikel 15 Verzekering

15.1

Leverancier heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze
verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder
begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen, of zaken die
eigendom zijn van Koper.

15.2

Leverancier legt op verzoek van Koper onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polis
en een bewijs van premiebetaling ter zake van de in artikel 15.1 bedoelde verzekering dan
wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering over.
Leverancier beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper
de verzekeringsovereenkomst. Leverancier is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten
nadele van Koper te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van
Koper is verkregen. De door Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht
in de overeengekomen prijzen te zijn begrepen.
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16

Artikel 16 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Koper vindt dat duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met
natuur en leefmilieu vergt. Koper wil daaraan bijdragen en verwacht van Leverancier
hetzelfde. Op eerste verzoek van Koper zal Leverancier rapporteren over de wijze waarop zij
haar milieubewustzijn gestalte geeft en welke verbeteringen zij ter zake nastreeft.

17

Artikel 17 Verpakking en transport

17.1

Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van het Product. Leverancier is
verantwoordelijk voor het naleven van regelgeving met betrekking tot verpakkingen.

17.2

Leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug.

18

Artikel 18 Vervolgopdracht
Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van
een vervolgopdracht.

19

Artikel 19 Omkoping en belangenverstrengeling

19.1

Partijen bieden elkaar noch derden aan - noch vragen zij, accepteren zij of krijgen zij van
elkaar of derden, voor henzelf of enige andere partij - enige schenking, beloning,
compensatie of (ander) voordeel van welke aard ook, dat uitgelegd kan worden als een
onwettige praktijk. Koper kan de Overeenkomst bij het constateren van een dergelijke
praktijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.2

Indien blijkt dat Personeel van Koper een al dan niet betaalde nevenfunctie bij Leverancier
vervult, of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst
heeft vervuld, zonder dat Koper daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst door
Leverancier is ingelicht, kan Koper de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden en onverminderd enig recht van Koper op schadevergoeding.

20

Artikel 20 Melding in publicaties of reclame-uitingen
Leverancier maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen
impliciet noch expliciet melding van (het sluiten van) de Overeenkomst en gebruikt de naam
en/of logo van Koper niet als referentie dan na toestemming van Koper.
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21

Artikel 21 Voortdurende bepalingen
Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te
duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: garantie
(artikel 4), geheimhouding (artikel 7), aansprakelijkheid (artikel 10), en geschillen en
toepasselijk recht (artikel 22).

22

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht

22.1

Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een
andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

22.2

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de
bepalingen van de ‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’ (het
‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.

