
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V. 

 
1. Definities 

Koper: Rotterdam World Gateway B.V. 
Leverancier: de partij waarmee Koper een contract sluit of van plan is een contract af te sluiten. 
Groep van Koper en/of groep van Leverancier: heeft de betekenis gedefinieerd in artikel 2:24 b van 
het Burgerlijk Wetboek. 
Overeenkomst: iedere overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Inkoopvoorwaarden 
("AIV"), tussen Koper en Leverancier voor de aankoop van goederen en/of diensten door Koper van 
Leverancier, of een andere opdracht van Koper aan Leverancier. 

 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze AIV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle aanvragen, offertes, inkooporders, 

orderbevestigingen en overige rechtshandelingen met betrekking tot een Overeenkomst. 
2.2 (Algemene) voorwaarden van Leverancier worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van 

toepassing, tenzij partijen onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien zich in het 
laatstgenoemde geval een conflict voordoet tussen de AIV en de (algemene) voorwaarden die door 
Leverancier worden toegepast, dan prevaleren de AIV. 

2.3 Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze AIV, dan prevaleert de 
inhoud van de Overeenkomst. 

2.4 Indien deze Nederlandse tekst van de AIV verschilt van een vertaling daarvan in een andere taal, 
dan is deze Nederlandse tekst bindend. 

2.5 Indien enige bepaling van deze AIV nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
volledig van kracht. In deze situaties zullen partijen met elkaar in overleg treden om een nieuwe 
bepaling overeen te komen om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde 
bepaling. 

2.6 Leverancier wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van eventuele herzieningen van deze AIV. Vanaf 
deze kennisgeving zullen de herziene AIV van toepassing zijn. 

 
3. Offertes en bestellingen 
3.1 Elke offerte enz. van Leverancier is onherroepelijk, tenzij ondubbelzinnig uit de offerte enz. blijkt 

dat deze vrijblijvend is totdat Koper de offerte schriftelijk accepteert of een schriftelijke bevestiging 
stuurt. 

3.2 Een Overeenkomst tussen Leverancier en Koper komt pas tot stand wanneer Koper een schriftelijke 
bevestiging naar Leverancier heeft gestuurd. Indien Leverancier voor de ontvangst van de 
schriftelijke bevestiging een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft, dan doet 
Leverancier dit voor eigen rekening en risico.  

3.3 De kosten van het opstellen van offertes zijn voor rekening van Leverancier. 
 

4. Prijzen en facturering 
4.1 Levering geschiedt DDP (Delivered Duty Paid) conform de ICC Incoterms (meest recente versie). 

Alle prijzen zijn vast en omvatten onder meer de beschikbaarstelling van computers, 
hulpmaterialen, de kosten van verpakking geschikt voor de vervoersmethode, opslagmateriaal, 
tekeningen, berekeningen, royaltyrechten en alle bijbehorende documenten en 
gebruiksaanwijzingen en alle overige kosten van Leverancier met betrekking tot de nakoming van 
diens verplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Koper de geleverde goederen of verrichte 
diensten binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur te betalen mits de geleverde goederen of de 
verrichte diensten zijn goedgekeurd en alle bijbehorende documentatie is ontvangen. 

4.3 Leverancier dient alle facturen elektronisch te verzenden naar het volgende e-mail adres: 
purchaseinvoices@rwg.nl. 

4.4 De factuur van Leverancier dient te voldoen aan de eisen die de Nederlandse wetgeving daaraan 
stelt. Daarnaast dient de factuur het purchase- en work-ordernummer, indien van toepassing, te 
vermelden en gericht te zijn aan Kopers werknemer wiens naam is opgegeven door Koper. 

4.5 Het niet voldoen aan de vereisten vermeld in de Overeenkomst of anderszins overeengekomen en 
het niet indienen van een volledige en correcte factuur conform artikel 4.4. geeft Koper het recht 
om betaling op te schorten. 

4.6 Op geen enkele manier betekent betaling door Koper afstand van enig recht. 
4.7 Overschrijding van een betalingstermijn door Koper of niet-betaling van een factuur op grond van 

vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de 
gefactureerde goederen en/of diensten geeft Leverancier niet het recht zijn werkzaamheden op te 
schorten dan wel zijn werkzaamheden te beëindigen. 

 
5. Btw-nummer 
5.1  Partijen dienen elkaar te voorzien van hun correcte btw-nummer, en stellen elkaar onmiddellijk in 

kennis van wijziging daarvan. 
5.2  Indien Leverancier de in 5.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan dient Leverancier aan 

Koper de btw en andere bedragen te betalen voor zover Koper deze bedragen verschuldigd is 
wegens niet-nakoming door Leverancier. 

 
6. Levering van goederen  
6.1 Levering geschiedt DDP (Delivered Duty Paid) conform de ICC Incoterms (meest recente versie), op 

de wijze en exact op de plaats en tijd vermeld in de Overeenkomst.   
6.2 Leverancier is verplicht Koper onmiddellijk in kennis te stellen van een vertraging of een verwachte 

vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, met opgave van de redenen en de verwachte 
duur van de vertraging, alsmede de door Leverancier voorgestelde maatregelen om de vertraging 
te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Niettemin vormt het enkele feit dat een 
leveringstermijn is overschreden verzuim van Leverancier, zonder dat een nadere ingebrekestelling 
vereist is. 

6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd tot het doen van 
deelleveringen. Indien uitvoering van deelleveringen is overeengekomen, dan wordt in deze AIV 
onder de term levering ook deellevering verstaan. 

6.4 Indien Leverancier zijn leveringsverplichtingen jegens Koper niet tijdig nakomt, heeft Koper het 
recht om de goederen door derden te laten leveren. Koper zal in dat geval Leverancier eerst een 
redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. In dringende gevallen is Koper 
gerechtigd om reeds voordat de gestelde termijn is verstreken alle maatregelen te nemen die 
Koper noodzakelijk acht. Een en ander onverminderd het recht van Koper op schadevergoeding.  

6.5 Leverancier is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van verzendingskennisgevingen, 
volledige paklijsten of pakbonnen, afleverbonnen, douaneformulieren en dergelijke. 

6.6 Indien goederen niet binnen de afgesproken termijn op de afgesproken plaats zijn afgeleverd, zal 
Leverancier zonder aankondiging of andere voorafgaande kennisgeving een onmiddellijk opeisbare 
boete verschuldigd zijn aan Koper van 2% van de koopprijs (exclusief btw), vermeerderd met een 
boete van 0,5% van de koopprijs voor elke kalenderdag dat Leverancier in verzuim is, met een 
maximum van 20% van de koopprijs (exclusief btw). Indien levering definitief onmogelijk is 
geworden, is de boete van 20% van de koopprijs onmiddellijk volledig opeisbaar.  

6.7 De boete komt toe aan Koper, ongeacht eventuele andere rechten of vorderingen, waaronder 
begrepen: 
(a)   het eisen van nakoming van de verplichting om de goederen in overeenstemming met de 

Overeenkomst te leveren; 
(b)   het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; 
(c)   het recht op schadevergoeding. 

6.8 Koper heeft het recht om de boete te verrekenen met de door Koper verschuldigde betalingen, 
ongeacht of de vordering tot betaling op een derde is overgegaan. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 Koper heeft te allen tijde het recht om de geleverde goederen te inspecteren en in geval van bewijs 
van afwijking van de Overeenkomst of inkooporder levering van de goederen te weigeren  
("afwijzing"). Leverancier is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan de inspectie. 
Leverancier kan geen rechten ontlenen aan de resultaten van een inspectie of uit het niet 
plaatsvinden van een inspectie. 

6.10 In geval van afwijzing zal Koper Leverancier van de afwijzing in kennis stellen. Koper zal de 
afgewezen goederen opslaan of laten opslaan voor rekening en risico van Leverancier. Indien 
Leverancier de goederen niet heeft teruggenomen binnen een termijn van 14 dagen nadat Koper 
Leverancier heeft geïnformeerd dat de geleverde goederen zijn afgewezen, dan is Koper gerechtigd 
om de goederen voor rekening en risico van Leverancier naar Leverancier te retourneren, zonder 
dat hiervoor goedkeuring van Leverancier vereist is. Indien Leverancier weigert de goederen in  
ontvangst te nemen, heeft Koper het recht om de goederen voor rekening en risico van Leverancier 
op te slaan, te verkopen of te vernietigen. 

 
7. Levering van diensten 
7.1 De levering van diensten dient te geschieden op de wijze en op het tijdstip zoals vermeld in de 

Overeenkomst. 
7.2 De Leverancier is verplicht Koper onmiddellijk in kennis te stellen van een vertraging of verwachte 

vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, met opgave van de reden en verwachte duur van 
de vertraging, alsmede de door Leverancier voorgestelde maatregelen om de vertraging te 
voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Niettemin vormt het enkele feit dat een termijn is 
overschreden verzuim van Leverancier, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 

7.3 De levering van diensten is voltooid wanneer Koper schriftelijk heeft bevestigd dat de geleverde 
diensten zijn goedgekeurd. Leverancier kan geen rechten aan deze bevestiging ontlenen en de 
bevestiging belemmert Koper dan ook niet in het uitoefenen van (bijvoorbeeld) zijn rechten op 
grond van verzuim van Leverancier. 

7.4 Indien Leverancier zijn verplichtingen jegens Koper niet of niet tijdig nakomt, is Koper gerechtigd 
om de diensten zelf te verzorgen of ze door een derde te laten leveren. Alle kosten daarvan zijn 
voor rekening van Leverancier. Koper zal in dat geval Leverancier eerst een redelijke termijn stellen 
om alsnog zijn verplichtingen na te komen. In dringende gevallen is Koper gerechtigd om reeds 
voordat de gestelde termijn is verstreken alle maatregelen te nemen die Koper noodzakelijk acht. 
Een en ander onverminderd het recht van Koper op schadevergoeding. 

7.5 Artikel 6.6 tot en met 6.11 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van diensten. 
7.6 Leverancier is voor zichzelf en voor eventuele onderaannemers verantwoordelijk en garandeert 

nakoming van de toepasselijke (fiscale) wetgeving, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet 
beperkt tot de Invorderingswet 1990, loon- en omzetbelastingswetgeving, de Wet Arbeid 
Vreemdelingen, sociale verzekeringswetten, collectieve arbeidsovereenkomsten en alle daaruit 
voortvloeiende verplichtingen. 

7.7 Leverancier vrijwaart Koper en stelt deze op eerste verzoek schadeloos voor alle aanspraken van 
derden die samenhangen met het niet juist naleven van toepasselijke wetgeving, hetzij 
werknemers, hetzij zelfstandigen, hetzij overheidsinstanties en ongeacht of dit een aanspraak is uit 
hoofde van loon, vergoeding, schade, belasting, naheffing of boete, waaronder mede begrepen alle 
door Koper te maken juridische kosten die samenhangen met een dergelijke aanspraak.  

 
8. Eigendom en risico 
8.1  Leverancier garandeert dat het onbezwaarde eigendom van de goederen bij aflevering overgaat op 

Koper. 
8.2  Het risico van de goederen gaat bij levering over op Koper in overeenstemming met de 

Overeenkomst, tenzij de goederen bij of na levering door Koper worden geweigerd (op grond van 
artikel 6). 

8.3  Leverancier dient zich voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen transportschade. 
 
9. Garantie 
9.1 Leverancier garandeert dat de te leveren goederen of diensten voldoen aan de Overeenkomst. 

Deze garantie omvat ten minste dat:  
(a) de geleverde goederen en/of diensten volledig zijn en geschikt voor het beoogde doel in de 

verwachte omstandigheden en op de verwachte plaats, van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van 
ontwerp-, fabricage- en materiaalfouten en vrij zijn van virussen; 

(b) de geleverde goederen en/of diensten in overeenstemming zijn met de stand der techniek 
en volledig aan alle geldende wettelijke normen en eisen voldoen; 

(c) alleen uitdrukkelijk overeengekomen materialen, diensten en werkmethoden worden 
toegepast, die in overeenstemming zijn met de specificaties die door of namens Koper zijn 
verstrekt (uitsluitend van toepassing indien Koper specificaties heeft verstrekt); 

(d) alle tekeningen, berekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften en andere 
informatie die nodig is voor de bediening, reparatie of het onderhoud van de goederen en/of 
diensten worden verstrekt en volledig correct zijn en dat deze evenals alle onderdelen te 
allen tijde verkrijgbaar zijn gedurende de economische levensduur van de geleverde 
goederen; 

(e) de geleverde goederen en/of diensten voldoen aan de redelijke vereisten van Koper; 
(f) Leverancier over alle benodigde vergunningen/licenties beschikt. 

9.2 Indien blijkt dat – ongeacht de resultaten van eventuele eerdere keuringen – geleverde goederen 
niet voldoen aan het bepaalde in artikel 9.1, dan zal Leverancier de goederen voor eigen rekening 
en naar keuze van Koper en op eerste verzoek van Koper repareren of vervangen, of verstrekken 
wat ontbreekt, tenzij Koper er de voorkeur aan geeft om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 12 en onverminderd de overige 
rechten van Koper als gevolg van de niet-nakoming (waaronder het recht op schadevergoeding). 
Eventuele hieraan verbonden kosten (waaronder reparatie- en demontagekosten) zijn voor 
rekening van Leverancier.  

9.3 In spoedeisende gevallen en in gevallen waarin na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet 
worden aangenomen dat Leverancier niet aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen, is 
Koper gerechtigd om zelf over te gaan tot reparatie of vervanging voor rekening van Leverancier of 
die reparatie of vervanging door een derde te laten verrichten, zonder dat Leverancier wordt 
ontslagen van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.  

9.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantieperiode van minimaal drie jaar 
vanaf de leveringsdatum van de goederen of het verrichten van de diensten. 

9.5 Elke overeengekomen garantietermijn wordt hervat na aanvaarding van de uitgevoerde reparatie, 
de vervanging of aanvulling waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn. 

  
10. Aansprakelijkheid 
10.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald is de Leverancier aansprakelijk voor de schade die 

Koper lijdt in geval Leverancier tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Leverancier, 
dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW 
zijn onverkort van toepassing.  

10.2 Leverancier vrijwaart Koper tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst. 
De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Koper in dat verband lijdt of 
maakt.  
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10.3 Leverancier is verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de 
Overeenkomst. Op eerste verzoek van Koper zal Leverancier een verzekeringsbewijs overleggen, 
waarop de gegevens van de desbetreffende verzekering worden vermeld, evenals bewijs dat de 
verschuldigde premie is betaald.  

10.4 Koper is enkel aansprakelijk voor schade van Leverancier die is veroorzaakt door grove schuld of 
opzet van het management van Koper.  

10.5 Indien nodig zal Leverancier definitieve maatregelen nemen, zodat Koper niet aansprakelijk gesteld    
kan worden voor een van overheidswege opgelegde verplichting tot betaling van belastingen en/of 
sociale premies in verband met betalingen aan werknemers of derden, welke verplichting 
normaliter niet voor rekening van Koper zou zijn, en vrijwaart Koper van alle aanspraken in dit 
opzicht.  
 

11. Overmacht 
11.1 In geval van overmacht van een der partijen wordt de nakoming van de Overeenkomst gedurende 

de periode van overmacht opgeschort, zonder dat een partij verplicht is om schadevergoeding te 
betalen aan de andere partij. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 14 dagen, heeft de 
andere partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, 
zonder dat dit zal leiden tot enig recht op schadevergoeding. Onder overmacht aan de zijde van 
Leverancier zal in geen geval worden verstaan: tekort aan personeel, stakingen, wanprestatie van 
derden aangetrokken door Leverancier, transportproblemen van Leverancier of derden die door 
Leverancier zijn aangetrokken, uitval van apparatuur, liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen bij 
Leverancier of overheidsmaatregelen die Leverancier treffen. 

 
12. Ontbinding 
12.1  Koper heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk op te schorten of om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder dat Koper tot 
betaling van enige schadevergoeding gehouden is in geval van: 
(i)  verzuim van Leverancier in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst of van daarmee verband houdende overeenkomsten;  
(ii)  (een aanvraag tot) surseance van betalingen of een faillietverklaring aan de zijde van 

Leverancier;  
(iii)   ondercuratelestelling of aanstelling van een bewindvoerder aan de zijde van Leverancier;  
(iv)   verkoop of beëindiging van het bedrijf van Leverancier; 
(v)  intrekking van een vergunning van Leverancier die vereist is voor de uitvoering van de 

Overeenkomst;  
(vi)   inbeslagname van een substantieel deel van de activa van Leverancier; 
(vii) tekortkoming van Leverancier of van zijdens Leverancier ingezet personeel in de naleving van 

de veiligheidsvoorschriften en/of veiligheidsprocedures zoals bedoeld in artikel 13 van deze 
algemene voorwaarden;  

(viii) bij substantiële verandering van de economische omstandigheden. 
 

13. Veiligheid 
13.1 In geval van het uitvoeren van diensten dient Leverancier tijdens de gehele duur van de 

Overeenkomst te beschikken over een geldig VCA- bedrijfscertificaat of gelijkwaardig certificaat 
(ISO). Indien Leverancier hierover in redelijkheid niet kan beschikken, dient hij een schriftelijke 
aanvraag voor een ontheffing in te dienen bij de afdeling QHSSE (Quality, Health, Safety, Security & 
Environment) van Koper. 

13.2 Alle door Leverancier bij Koper te werk te stellen personen dienen tijdens de gehele duur van de 
tewerkstelling: 
(a) te beschikken over een geldig (Basis)veiligheid VCA-diploma of een gelijkwaardig diploma; 
(b) bekend te zijn met de bij Koper geldende verkeers- en veiligheidsvoorschriften, waaronder de 
laatste versie van de ‘QHSSE voorschriften voor (onder)aannemers’, en deze strikt na te leven.  

13.4  Leverancier verstrekt een recente Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), dan wel ingeval de 
Overeenkomst een project betreft een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), de 
documenten worden uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden ter goedkeuring 
aan de QHSSE afdeling van Koper aangeboden. 

13.5  Leverancier dient de aanvraag voor een RWG-werkvergunning in te dienen uiterlijk woensdag 
12.00 uur in de week voorafgaand aan de geplande werkzaamheden. 

13.6 Leverancier dient bij een onveilige situatie de werkzaamheden direct stil te leggen. Leverancier 
dient iedere onveilige situatie, of incident ten gevolge van een onveilige situatie of handeling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst onverwijld telefonisch te melden via het telefoonnummer 0031 
(0) 10 24 22 112 alsmede schriftelijk aan diens contactpersoon bij Koper en de vertegenwoordiger 
van de QHSSE afdeling. Dit geldt in het bijzonder indien letsel en/of schade ontstaat aan personeel 
en/of goederen van Koper dan wel van derden. Leverancier dient alle medewerking te verlenen 
aan een te verrichten onderzoek van het incident en een eventuele melding aan de overheid. 

13.8 Indien de Leverancier van buiten Nederland komt dienen de medewerkers van Leverancier Engels 
te kunnen spreken, Leveranciers van buiten Europa dienen voor de start van de werkzaamheden 
geldige werkvergunningen te overhandigen. 

13.9 Leverancier zal zich houden aan de huidige milieu eisen en zal de omgeving waar de 
werkzaamheden uitgevoerd worden schoon en opgeruimd houden. 

13.10 Leverancier garandeert dat hij volledig op de hoogte is van Verordening EG Nr. 1907/2006 inzake 
de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (“REACH”) die in de Europese Unie 
worden geïmporteerd, gedistribueerd of gebruikt. Leverancier garandeert dat, indien en voor zover 
van toepassing, de goederen of stoffen daarin volledig voldoen aan de eisen van REACH. De 
Leverancier zal de (pre-) registratie nummer(s) doorgeven aan Koper. Voor zover de goederen of 
stoffen onder andere (inter)- nationale regelgeving vallen welke het gebruik van chemische stoffen 
beperken, garandeert Leverancier dat de goederen of stoffen volledig voldoen aan deze 
regelgeving. 

13.11  Leverancier dient vooraf kenbaar te maken met welke gevaarlijke stoffen er gewerkt zal gaan 
worden. Indien de door Leverancier te leveren stof en/of mengsel voldoet aan de criteria van 
artikel 31 REACH dient Leverancier een Nederlandstalig veiligheidsinformatieblad (MSDS) uiterlijk 
bij de eerste levering aan Koper te verstrekken. Indien er na afname door Koper van Leverancier 
binnen 12 maanden wijzigingen plaatsvinden in stoffen en/of mengsels, dan dient Leverancier 
Koper een herziend veiligheidsinformatieblad toe te zenden conform artikel 31 REACH. 

 
14. Geheimhouding 
14.1 Leverancier erkent dat hij in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst in het bezit kan 

komen van vertrouwelijke informatie van Koper. Deze vertrouwelijke informatie (met inbegrip van 
informatie over producten, resultaten van bedrijfsactiviteiten, enz.) dient de exclusieve eigendom 
van Koper te blijven en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden 
worden bekendgemaakt of op enigerlei andere wijze gebruikt worden voor andere doeleinden dan 
de uitvoering van de Overeenkomst.  

14.2 Ook zal Leverancier alle informatie over zijn relatie met Koper niet zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Koper aan derden bekendmaken.  

14.3 Leverancier is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in dit artikel aan diens werknemers op te 
leggen of aan derden waarvan Leverancier gebruikmaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
Leverancier garandeert dat deze werknemers/derden niet in strijd met de geheimhoudingsplicht 
handelen. 
 

15.  Onderaanneming en overdracht 
15.1 Leverancier kan geen van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Koper.  

 
 

15.2 Indien Koper de toestemming verleent, ontslaat dit Leverancier niet van enige verplichting of 
aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst. Leverancier zal Koper volledig vrijwaren tegen 
alle aanspraken van derden waarvan Leverancier diensten betrekt en zal alle betalingen door Koper 
aan een derde of derden vergoeden. 

15.3 Indien Leverancier bij de uitvoering van een opdracht gebruikmaakt van de diensten van derden als 
onderaannemer, toeleverancier of anderszins, zal hij ervoor zorgen dat deze derden eveneens 
gebonden zijn aan deze AIV, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van deze 
derden. 

15.4 Koper heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits de overdracht binnen de groep van Koper 
geschiedt. Leverancier zal op eerste verzoek volledige medewerking aan deze overdracht verlenen. 

 
16.  Virusbeveiliging 

Leverancier zal alle noodzakelijke maatregelen nemen (met inbegrip van controle door de meest 
recente commercieel verkrijgbare antivirussoftware) om te voorkomen dat virusinfecties de 
systemen van Koper kunnen aantasten als gevolg van het gebruik van de goederen en/of geleverde 
diensten of tijdens de werkzaamheden van Leverancier bij Koper. Voor de toepassing van dit artikel 
en artikel 9.1 wordt onder de term "virussen" onder meer verstaan 'logic bombs', 'worms' of 
andere vreemde elementen in de operationele omgeving, welke termen algemeen gebruikelijk zijn 
in de computer- en softwarebranche. 

 
17.  Bescherming persoonsgegevens 
17.1 Voor de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier is het Leverancier toegestaan om ten 

behoeve van Koper de handelingen te verrichten als de verantwoordelijke partij/bewerker zoals 
het gebruiken, verzamelen, verstrekken en verspreiden van gegevens van particulieren, zoals 
bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming c.q. de Uitvoeringswet AVG, doch 
louter in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Het is Leverancier uitdrukkelijk 
verboden om persoonsgegevens die verkregen zijn uit hoofde van de Overeenkomst voor andere 
doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij verkregen zijn. 

17.2 Leverancier garandeert te voldoen aan technische en organisatorische beschermingsmaatregelen, 
rekening houdend met de aard en omvang van de persoonsgegevens, de risico’s, de stand van de 
techniek en de in de branche gebruikelijke maatregelen, die afdoende zijn in het licht van artikel 24 
AVG. 

17.3 Indien Koper wordt aangesproken door een derde, waaronder begrepen een betrokkene in de zin 
van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens of enige andere partij, ten gevolge van enige 
tekortkoming van Leverancier, zal Leverancier Koper vrijwaren en op eerste verzoek schadeloos 
stellen voor alle schade, boetes, bestuursrechtelijke maatregelen en daarmee verband houdende 
juridische en technische kosten. 

17.4 In geval van een datalek is Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, ongeacht of met het 
datalek sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.  
 

18. Verrekening 
Koper is gerechtigd tot verrekening van enig bedrag dat Koper en/of een lid van de groep van 
Koper van Leverancier en/of een lid van de groep van Leverancier kan vorderen, met elk bedrag 
verschuldigd door Koper en/of een lid van de groep van Koper aan Leverancier. 

 
19.  Intellectuele eigendomsrechten 
19.1 Voor zover mogelijk verleent Leverancier aan Koper een niet-exclusief, eeuwig, onherroepelijk, 

wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht voor intellectuele eigendomsrechten met betrekking 
tot goederen en/of diensten verstrekt door Leverancier. Dit gebruiksrecht omvat het recht om een 
soortgelijk gebruiksrecht aan derden te verlenen. 

19.2 Leverancier garandeert dat het gebruik van de door Leverancier geleverde goederen en/of 
diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden. 

19.3 Leverancier vrijwaart Koper tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuk op de in 
artikel 19.2 vermelde rechten en Leverancier zal aan Koper eventuele daaruit voortvloeiende 
schade vergoeden. 

19.4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Intellectueel Eigendom van Koper" verstaan 
goederen, informatie, concepten, tekeningen, software of welke andere zaak of zaken dan ook, die 
het voorwerp is of zijn van een intellectueel eigendomsrecht van Koper. Leverancier zal in geen 
geval rechten verwerven met betrekking tot het intellectuele eigendom van Koper, beschikbaar 
gesteld door Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier zal elk Intellectueel 
Eigendom van Koper voor eigen rekening en risico beheren en indien van toepassing in goede staat 
onderhouden. Leverancier zal geen gebruikmaken van het Intellectuele Eigendom van Koper of 
deze door derden laten gebruiken, tenzij Leverancier daartoe schriftelijk door Koper is gemachtigd.  

19.5 Alle informatie met betrekking tot het Intellectuele Eigendom van Koper is vertrouwelijke 
informatie in de zin van artikel 14 (Geheimhouding). 

19.6 Indien Leverancier in het kader van de Overeenkomst goederen voor Koper ontwikkelt, dan komen 
intellectuele eigendomsrechten die worden ingeroepen uitsluitend toe aan Koper. Een vergoeding 
hiervoor wordt geacht inbegrepen te zijn in de overeengekomen prijs van de goederen. Voor zover 
nodig zal Leverancier volledige medewerking verlenen aan de vestiging of overdracht van dergelijke 
rechten aan Koper. 
 

20.  Anti-omkoping en anticorruptie 
20.1 Leverancier verklaart en garandeert dat hij zich bewust is van en voldoet aan alle geldende wetten, 

statuten, reglementen en het beleid van Koper met betrekking tot anti-omkoping en anticorruptie 
(hierna te noemen: de anti-omkopingswetten), waaronder begrepen maar niet beperkt tot de UK 
Bribery Act 2010 en zich niet zal bezighouden met activiteiten, praktijken of gedragingen die 
strafbaar zijn op grond van een van de anti-omkopingswetten. 

20.2 Tijdens de duur van de Overeenkomst stemt Leverancier ermee in om Koper onverwijld schriftelijk 
in kennis te stellen indien hij kennis heeft van een schending van een van de anti-
omkopingswetten. 

20.3 Leverancier dient ervoor te zorgen dat een persoon of entiteit die aan hem is verbonden die 
diensten of goederen levert in verband met de Overeenkomst dit uitsluitend doet op grond van 
een schriftelijke overeenkomst, die aan die persoon of entiteit voorwaarden oplegt die 
gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden vermeld in dit artikel. 

20.4 Schending van dit artikel wordt geacht een wezenlijke schending te zijn van de Overeenkomst, die 
Koper het recht geeft om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

 
21.  Toepasselijk recht en geschillen 
21.1 Op de rechtsverhouding tussen Koper en Leverancier en alle overeenkomsten met betrekking tot 

die rechtsverhouding is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken (1980, CISG) is niet van toepassing. 

21.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Rotterdam 
worden beslecht. 

 


