ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
CADUSHY BONAIRE BV 2014
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CADUSHY BONAIRE BV VOOR OVEREENKOMSTEN
TOT HET LEVEREN VAN PRESTATIES 2014
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer:
Leverancier
Overeenkomst:
Partijen
Prestatie:

de Cadushy Bonaire BV als gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
de wederpartij van de Afnemer
de overeenkomst onder bezwarende titel tussen de Afnemer en de Leverancier
tot het leveren van prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn
de Afnemer en de Leverancier
de te verrichten leveringen van zaken/goederen en/of diensten

Artikel 2 Toepasselijkheid
1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgovereenkomsten, waarbij de Afnemer optreedt als
de verwerver van prestaties.

2

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen de partijen
worden overeengekomen.

3

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de
Leverancier en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Afnemer
en de Leverancier in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

5

Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de
Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt tenzij anders is overeengekomen: ten eerste
de overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten derde de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen daarin
1

De overeenkomst is tot stand gekomen, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van
de Leverancier door de Afnemer schriftelijk is aanvaard of het overeengekomene op andere
wijze door de partijen schriftelijk is bevestigd.

2

Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds
opgedragen prestaties, komen tot stand, zodra de Afnemer deze schriftelijk aan de Leverancier
kenbaar maakt en de Leverancier deze schriftelijk bevestigt.
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Artikel 4 Algemene verplichtingen van de Afnemer en de Leverancier
1

De Afnemer moet de Leverancier tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken,
die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren te vervullen en te voltooien.

2

De Leverancier garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties zullen voldoen
aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties, en dat deze volgens het
overeengekomen tijdschema zullen worden uitgevoerd.

3

De Leverancier zal de overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de
Afnemer naar zijn beste weten, en verricht zijn prestaties naar beste kunnen en wetenschap. De
Leverancier zal alles vermijden wat de uitvoering van de prestaties kan schaden. De Leverancier
zal bij het vervullen van de overeenkomst aan de toepassing van eigen vindingen geen
voordelen ontlenen die niet bekend zijn bij de Afnemer.

Artikel 5 Prijzen
1

De prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichting van de
Leverancier.

2

De prijzen zijn vast. Tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt.

3

De prijs is in Euro´s , exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4

De kosten van levering zijn voor rekening en risico van de Leverancier; bij levering van prestaties
levert de Leverancier de prestaties "Delivered Duty Paid" (DDP), volgens de “Incoterms 2000”,
dan wel de laatst geldende versie uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in
Parijs, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Facturering en betaling
1

Tenzij anders is overeengekomen, ontstaat het recht op betaling ná acceptatie van de resultaten
van de verrichte prestaties.

2

De Leverancier zendt de factu(u)r(en) in tweevoud toe aan de Afnemer onder vermelding van
datum en nummer van de overeenkomst, BTW-bedrag en andere door de Afnemer verlangde
gegevens. Wanneer hier niet aan is voldaan, kan/kunnen de factu(u)r(en) geweigerd worden.

3

De Afnemer betaalt de door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen
30 dagen ná ontvangst van de desbetreffende factuur aan de Leverancier.

4

Indien de Afnemer de juistheid van de declaratie, dan wel een onderdeel daarvan betwist,
treden de partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. De Afnemer is te allen
tijde gerechtigd de door de Leverancier verzonden facturen door een door de Afnemer aan te
wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
op inhoudelijke juistheid te laten controleren.
De Leverancier verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt
hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich
niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn
rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek
komen voor rekening van de Afnemer, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de
factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening
van de Leverancier komen.
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5

De Afnemer is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen de
partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het
accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt de Afnemer uitsluitend gebruik, indien er
redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

6

Overschrijding van een betalingstermijn door de Afnemer of niet-betaling door de Afnemer van
een factuur op grond van een vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van
ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft de Leverancier niet het recht zijn
werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 7 Tijdstip en plaats van levering van prestaties
1

De levering van de prestaties vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op
het overeengekomen tijdstip.

2

Zodra de Leverancier weet of verwacht dat de prestaties niet, of niet tijdig geleverd kunnen
worden, zal de Leverancier de Afnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en
aangeven welke maatregelen hij gaat treffen om de eventuele schade voor de Afnemer,
voortvloeiende uit dit niet-nakomen, te voorkomen of te beperken. De Leverancier draagt alle
daaruit voortvloeiende schade voor de Afnemer, tenzij de Leverancier aantoont dat de Afnemer
de veroorzaker is van deze omstandigheden.

Artikel 8 Kwaliteit en garantie
1

De Leverancier garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat de
prestaties beschikken over de eigenschappen en specificaties die zijn overeengekomen, vrij zijn
van gebreken, geschikt zijn voor het aan de Leverancier kenbaar gemaakte doel en voldoen aan
de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de
branche gehanteerde veiligheids- kwaliteitsnormen, alle zoals gelden op het moment van
levering.

2

De Leverancier is verplicht alle gebreken die zich aan de geleverde prestaties voordoen na de
aflevering of voltooiing en gedurende een in de opdracht dan wel overeenkomst bepaalde
periode (garantieperiode) vanaf de ingebruikstelling van de prestatie waaraan of waarvoor de
levering verricht is, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, binnen een door de
Afnemer te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid
hieraan niet in de weg staat, de prestaties terug te nemen en de voor die prestaties gedane
betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van de Afnemer. Alle ingevolge
dit lid te maken kosten zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij de Leverancier aantoont dat
deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

3

De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende
welke de prestaties niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van
een gebrek dat zich tijdens de garantieperiode openbaart. Een nieuwe garantieperiode zal van
toepassing zijn op prestaties die ter vervanging zijn verstrekt en op de vervangen of
gerepareerde delen van die prestaties.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
1

Alle intellectuele eigendomsrechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en
wanneer dan ook - zowel ten behoeve van het gebruik als ten behoeve van de exploitatie door
de Afnemer en/of van alle door de Leverancier op grond van de overeenkomst verrichte
prestaties, berusten bij de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
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2

De Leverancier staat ervoor in dat de verrichte prestatie geen inbreuk maakt op rechten van
industriële en/of intellectuele eigendom van derden, waaronder begrepen:
persoonlijkheidsrechten, aanspraken op "knowhow" en ongeoorloofde mededinging.
De Leverancier vrijwaart de Afnemer van aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op
de in dit lid bedoelde rechten en hij vergoedt de Afnemer alle kosten, schaden en interessen die
het gevolg zijn van zodanige inbreuk.

3

Onverminderd het overigens bepaalde, is de Afnemer gerechtigd, indien derden de Afnemer ter
zake van schending van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen,
de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van haar recht
tot ontbinding van de overeenkomst zal de Afnemer geen gebruik maken dan na voorafgaand
overleg met de Leverancier.

4

Bij schending van het gestelde in dit artikel is het boetebeding ex artikel 13 van toepassing.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1

De Leverancier is in verband met de door haar geleverde prestaties aansprakelijk voor alle
(verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van
bedrijfsschade, winstderving, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, schade
voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Afnemer of welke andere schade dan ook.
Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam
voor of bij de Afnemer alsmede derden waarmee de Afnemer verplichtingen is aangegaan.

2

De Leverancier vrijwaart de Afnemer terzake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van
schade die verband houdt met door de Leverancier aan de Afnemer geleverde prestaties.

Artikel 11 Risico
1

De prestaties zijn voor risico van de Leverancier tot het moment van aflevering van de prestaties
op de overeengekomen plaats.

2

Indien de Afnemer de prestaties echter afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede
gronden het recht op ontbinden van de overeenkomst of op de vervanging van de prestaties
inroept, zijn zij van aanvang af voor rekening en risico van de Leverancier gebleven.

Artikel 12 Nakoming
1

Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, kan de andere partij hem in gebreke stellen. De nalatige partij is echter
onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door
overmacht, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De
ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, 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.

2

De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de levertijd is verlengd.
Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn uitblijft, is
de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim.

3

De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover
de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
Hij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van
schade als gevolg van het voornoemde tekortschieten.
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4

De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval
begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met
de niet-nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van
die partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de Leverancier te
betalen proceskosten.

Artikel 13 Boete
1

Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats prestaties zijn
geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden, is de Leverancier aan de Afnemer een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,5% van de prijs van de betreffende prestaties,
vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een
maximum van 10%. Indien de levering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete in haar
geheel verschuldigd.

2

De boete komt de Afnemer toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder
mede begrepen:
a) haar vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van de prestaties die aan de
overeenkomst beantwoorden
b) haar recht op schadevergoeding.

3

De boete wordt verrekend met de door de Afnemer verschuldigde betalingen, ongeacht of de
vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 14 Eigendom van zaken en informatiedragers
1

Bij het verrichten van de prestaties kan de wederpartij gebruik maken van zaken, die eigendom
zijn van de Afnemer en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen
kunnen voorwaarden worden verbonden.

2

De eigendom van informatiedragers, die de partijen over en weer aan elkaar beschikbaar
stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft gesteld, tenzij deze
informatiedragers door de wederpartij aan de Cadushy Bonaire BV ter beschikking worden
gesteld. In dat geval wordt de eigendom overgedragen aan de Cadushy Bonaire BV.

3

Indien de wederpartij voor het leveren van de diensten gebruik maakt van zaken die eigendom
zijn van de Afnemer en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven, is de wederpartij
aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Aan deze bruikleen kunnen
voorwaarden worden verbonden. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de
Afnemer bij de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst schade aan de wederpartij en/of
aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en
risico van de wederpartij. In voorkomende gevallen zal de wederpartij de Afnemer vrijwaren
voor aanspraken van derden.
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Artikel 15 Overmacht
1

Indien een overmachtsituatie zich voordoet is de Leverancier verplicht dit onmiddellijk
schriftelijk te melden aan de Afnemer. De Afnemer heeft gedurende vier werkdagen na
ontvangst van deze kennisgeving het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, dan wel
in overleg met de Leverancier een periode te bepalen waarin de partijen de nakoming van
overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de
overmachtsituatie.
Indien de Leverancier na afloop van de overeengekomen periode ten gevolge van overmacht
niet kan nakomen c.q. te kort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft
de Afnemer het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met
onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat bij de Leverancier daardoor enig
recht op schadevergoeding zal ontstaan.

2

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van materialen of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden
zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet.
Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet-nakomen dan wel tekortschieten van
door de Leverancier ingeschakelde derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de
zijde van de Leverancier of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 16 Ontbinding
1

Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is de Afnemer bevoegd de overeenkomst door
een schriftelijke verklaring zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder
rechterlijke tussenkomst en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Leverancier aan derden op te dragen
zonder dat de Afnemer tot enige schadevergoeding gehouden is indien:
a) de Leverancier tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van de
overeenkomst,
b) de Leverancier in staat van faillissement geraakt,
c) aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend,
d) liquidatie en/of overname van de organisatie van de Leverancier,
e) blijvende onmogelijkheid om aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

2

Indien de overeenkomst op grond van het in het eerste lid bepaalde is ontbonden, zal de
Leverancier de reeds aan hem verrichtte betalingen aan de Afnemer terugbetalen, vermeerderd
met de wettelijke rente over het bepaalde bedrag vanaf de dag waarop is betaald.

3

Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden bestaat de terugbetalingsverplichting alleen
voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

4

Door de ontbinding worden alle openstaande vorderingen van de Afnemer onmiddellijk
opeisbaar.

5

Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot.

6

De beëindiging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van hun lopende
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, waaronder in ieder geval: geheimhouding,
aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en overdracht verplichtingen.
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Artikel 17 Overdracht rechten en plichten
1

De partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten
zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te
vervreemden of te bezwaren. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden
geweigerd. De partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 18 Geheimhouding
1

De Leverancier is tot geheimhouding jegens derden verplicht ten aanzien van alle
bedrijfsgegevens van de Afnemer die haar uit hoofde van de relatie met de Afnemer ter kennis
zijn gekomen.

2

Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties
of reclame-uitingen melding maken van de prestaties/resultaten of uitvoering van de
overeenkomst.

3

Bij schending van het gestelde in dit artikel is het boetebeding ex artikel 13 van toepassing.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Bevoegde rechter
1

Verschillen van mening tussen de Afnemer en de Leverancier zullen zoveel mogelijk langs
minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is
opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

2

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt
beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van
deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van
geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 21 Slotbepaling
1

De Afnemer kan nadere voorwaarden opstellen ter uitvoering van de overeenkomst.

2

De Afnemer is zich ervan bewust en de Leverancier realiseert zich dat de Afnemer ook als
overheid optreedt. De Leverancier aanvaardt deze bijzondere positie van de Afnemer als
overheid. De Afnemer behoudt bij de nakoming van het in de overeenkomst bepaalde volledig
haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

3

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst,
ongeacht de vorm, in de Nederlandse taal.

4

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene inkoopvoorwaarden Cadushy
Bonaire BV 2014.
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