ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN NOC*NSF
geldend per 1 januari 2016
ARTIKEL 1. DEFINITIES
5.5
1.1 NOC*NSF:

1.2 Leverancier:

1.3 Partijen:
1.4 Order:
1.5 Producten:

1.6 Diensten:

1.7 Overeenkomst:
1.8 Schriftelijk:

De te (6816 VD) Arnhem, aan de Papendallaan 60, gevestigde
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport Federatie.
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon bij wie NOC*NSF Producten en/of
Diensten bestelt en/of met wie NOC*NSF omtrent een Order
onderhandelt.
NOC*NSF en Leverancier.
De schriftelijke aanvraag van NOC*NSF tot levering van Producten
en/of het verrichten van Diensten.
Alle door Leverancier aan NOC*NSF afgeleverde of af te leveren
goederen, ongeacht of de Order uitsluitend de aflevering van die
goederen dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat.
Door NOC*NSF aan Leverancier in opdracht gegeven
werkzaamheden voor zover niet bestaande uit de aflevering van
goederen.
De Overeenkomst tussen NOC*NSF en Leverancier met betrekking
tot de Order.
Waar in deze algemene inkoopvoorwaarden wordt gesproken over
“schriftelijk” wordt daaronder ook het gebruik van e-mail verstaan.
Andere (digitale) communicatiemiddelen vallen hier echter slechts
onder indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk, door NOC*NSF is toegestaan.

5.6

ARTIKEL 6. EIGENDOM
6.1

6.2

6.3

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1

2.2

2.3

2.4

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen,
aanbiedingen, offertes, Orders en Overeenkomsten met betrekking tot de
levering van Producten en/of het verrichten van Diensten aan NOC*NSF en op
alle verbintenissen die voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten
overeenkomsten.
Van deze voorwaarden afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden slechts
indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door een daartoe
bevoegde vertegenwoordiger van NOC*NSF zijn aanvaard.
Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt
vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de
Overeenkomst. In dat geval treden Partijen in onderling overleg teneinde een
nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Leverancier zijn
uitgesloten en niet van toepassing.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Op een Order van NOC*NSF volgt een vaste aanbieding van Leverancier.
Leverancier blijft in zijn aanbieding gebonden tot 30 dagen na het tijdstip
waarop de aanbieding wordt ingediend of zoveel langer of korter als in de
Order door NOC*NSF is bedongen.
De Overeenkomst tussen NOC*NSF en Leverancier komt tot stand indien
NOC*NSF enig aanbod van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard dan wel
Leverancier een Order van NOC*NSF binnen de daartoe gestelde termijn
schriftelijk heeft bevestigd.
Zolang Leverancier een Order niet schriftelijk heeft bevestigd, heeft NOC*NSF
het recht door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Leverancier
de Order te annuleren, zonder dat NOC*NSF tot enige vergoeding aan
Leverancier gehouden is.
Zolang Leverancier niet ten volle aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst heeft voldaan, heeft NOC*NSF het recht de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te annuleren. De annulering dient schriftelijk te
geschieden. NOC*NSF kan tot vijf werkdagen na de totstandkoming van de
Overeenkomst kosteloos annuleren. Indien annulering op een later tijdstip
geschiedt, is NOC*NSF aan Leverancier de reeds gemaakte kosten van
materiaal en arbeid verschuldigd, welke met de uitvoering van de
Overeenkomst tot op het moment van annulering door Leverancier zijn
gemaakt.
Bij raamcontracten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat
de Order voor een (deel-)levering, binnen het kader van het raamcontract, door
NOC*NSF wordt verzonden.
Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door
NOC*NSF ter beschikking gestelde of door NOC*NSF goedgekeurde
tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en
dergelijke maken deze onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1

4.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de overeengekomen prijzen
vast voor de duur van de Overeenkomst.
De prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW.
In de prijzen van Producten en Diensten is al het voorbereidende werk en
ander werk inbegrepen dat nodig is om aan de door NOC*NSF gestelde eisen,
omschrijvingen en specificaties te voldoen.

5.2

5.3

5.4

Levering van Producten geschiedt “Franco Inclusief Rechten” (Delivered Duty
Paid) volgens de versie van Incoterms die geldt op het moment van de Order,
op de door NOC*NSF aangewezen plaats van bestemming. Leverancier is
verplicht de Producten deugdelijk en conform de door NOC*NSF gestelde
(bijzondere) eisen en toepasselijke wettelijke voorschriften te verpakken en
zorg te dragen voor behoorlijk vervoer. De aflevering geschiedt geheel voor
risico van Leverancier, ook indien deze bij de uitvoering van enige
afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van NOC*NSF.
NOC*NSF behoudt zich het recht voor emballage voor rekening en risico van
Leverancier te retourneren tegen creditering van het daarvoor door Leverancier
aan NOC*NSF in rekening gebrachte bedrag.
NOC*NSF heeft het recht om met een schriftelijke verklaring aan Leverancier
de (af)levering van Producten en Diensten in redelijkheid uit te stellen.
NOC*NSF zal in de betreffende verklaring aangeven met welke termijn de
afleveringstermijn wordt verlengd. Indien NOC*NSF gebruik maakt van het
recht de aflevering van Producten uit te stellen dan zal Leverancier de
Producten deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor NOC*NSF opslaan.
NOC*NSF zal in dat geval aan Leverancier de redelijke directe kosten van
opslag betalen.
Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of
niet naar behoren plaats zal vinden, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk
bericht aan NOC*NSF onder vermelding van de omstandigheden die de
aanleiding van deze niet-nakoming vormen en van de door hem getroffen of
nog te treffen maatregelen. Een beroep op overmacht zal Leverancier niet
vrijstaan, indien hij niet aan deze verplichting heeft voldaan. Onverminderd het
recht van NOC*NSF overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze
algemene inkoopvoorwaarden, overleggen Partijen of, en zo ja, op welke wijze,

NOC*NSF verkrijgt de eigendom van Producten nadat deze zijn
afgeleverd. Leverancier draagt het risico van beschadiging en verlies
van Producten tot het moment van aflevering en acceptatie door
NOC*NSF.
In afwijking van lid 1 van dit artikel verkrijgt NOC*NSF in het geval als
bedoeld in artikel 5.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden de
eigendom van Producten op het moment waarop deze voor NOC*NSF
worden opgeslagen. Ook in dit geval draagt Leverancier het risico van
beschadiging of verlies van de Producten tot het tijdstip van aflevering
en acceptatie door NOC*NSF.
Leverancier garandeert dat de af te leveren Producten vrij zijn van
beslagen, eigendomsvoorbehoud, rechten van derden etc., en dat
NOC*NSF vrij over deze Producten kan beschikken.

ARTIKEL 7. HULPMIDDELEN
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Door NOC*NSF ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van
NOC*NSF door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen,
tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen
blijven eigendom van NOC*NSF- c.q. worden eigendom van NOC*NSF
op het moment van aanschaf of vervaardiging.
Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te
merken als herkenbaar eigendom van NOC*NSF, deze in goede staat te
houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang
Leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.
Hulpmiddelen die door Leverancier bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt, worden op eerste verzoek van
NOC*NSF ter goedkeuring aan NOC*NSF voorgelegd.
Verandering aan of afwijking van de door NOC*NSF ter beschikking
gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van NOC*NSF.
Leverancier zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in
verband met enig ander doel dan de levering aan NOC*NSF, tenzij
NOC*NSF hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN
8.1

8.2

8.3

NOC*NSF is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de
omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Producten en/of te
verrichten Diensten te wijzigen dan wel modificaties aan te brengen in
de tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met
betrekking tot de te leveren Producten. Wijzigingen worden schriftelijk
overeengekomen.
Indien een wijziging als bedoel in lid 1 van dit artikel naar het oordeel
van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs
en/of het tijdstip van de levering is hij verplicht, alvorens aan de wijziging
gevolg te geven NOC*NSF hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten
hoogste binnen 7 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging,
schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs of het
tijdstip van levering naar het oordeel van NOC*NSF onredelijk zijn,
zullen Partijen hierover in overleg treden.
Indien Leverancier van mening is dat meer uren en/of kosten moeten
worden gemaakt dan is overeengekomen, is Leverancier gehouden dit
NOC*NSF zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden. Pas na schriftelijke
accordering daarvan door NOC*NSF is er sprake van meerwerk dat
voor betaling in aanmerking komt.

ARTIKEL 9. BETALING
9.1

9.2

9.3

ARTIKEL 5. LEVERING
5.1

de gerezen situatie alsnog naar genoegen van NOC*NSF kan worden
geregeld.
Onverminderd het recht van NOC*NSF overeenkomstig het bepaalde in
artikel 16 van deze algemene inkoopvoorwaarden heeft NOC*NSF de
bevoegdheid om in het geval de levering niet tijdig of niet naar behoren
plaatsvindt aan Leverancier een boete op te leggen tot een maximum
van 5% van de overeengekomen prijs van de gehele Order. Deze boete
treedt niet in de plaats van en komt ook niet in mindering op vergoeding
van eventuele schade aan de zijde van NOC*NSF.
Onder levering wordt in dit artikel mede verstaan een deellevering.

9.4

9.5

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is NOC*NSF tot betaling
verschuldigd nadat de volledige Order is uitgevoerd. Leverancier is
alsdan gerechtigd te factureren.
In een factuur is in ieder geval opgenomen:
a. (bedrijfs)naam, adres (geen postbusnummer), kvk en btw-nummer,
btw-tarief;
b. opgave van het aantal werkelijke en noodzakelijk bestede uren,
alsmede de data waarop één en ander is verricht, of
een korte omschrijving van de verrichte prestatie;
c. het door NOC*NSF te verstrekken projectnummer of kostenplaats.
NOC*NSF voldoet binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van
de factuur de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen.
Indien een door Leverancier ingediende factuur niet voldoet aan de
factureringsafspraken zoals opgenomen in art. 8.2 van deze algemene
inkoopvoorwaarden dan is NOC*NSF gerechtigd deze factuur niet in
behandeling te nemen en aan Leverancier te retourneren zonder dat
hiervoor voor Leverancier rechten ontstaan.
Onverminderd de wettelijke opschortingsrechten is NOC*NSF
gerechtigd betaling achterwege te laten totdat Leverancier volledig aan
zijn verplichtingen uit en/of samenhangend met de Overeenkomst heeft
voldaan.
NOC*NSF is gerechtigd om hetgeen zij aan Leverancier (en/of aan alle
overige ondernemingen die deel uitmaken van de groep van
Leverancier) verschuldigd is in mindering te brengen op haar eigen
vorderingen op Leverancier (en/of aan alle overige ondernemingen die
deel uitmaken van de groep van Leverancier).

ARTIKEL 10. KWALITEIT EN GARANTIE
10.1

10.2

Leverancier garandeert dat de geleverde Producten en/of te verrichten
Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en dat de Producten
en/of Diensten beschikken over de eigenschappen en specificaties die
zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het aan
Leverancier kenbaar gemaakte doel en voldoen aan de wettelijke eisen
en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de
vigerende veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op
het moment van levering.
NOC*NSF heeft het recht Producten en/of Diensten binnen een redelijke
termijn na aflevering of uitvoering te inspecteren. Indien inspectie uitwijst
dat Producten en/of Diensten niet in overeenstemming zijn met de
Opdracht, dan kan NOC*NSF de Producten en/of Diensten afkeuren of
tegen een lagere prijs alsnog accepteren. Inspectie staat een later

10.3
10.4

10.5

10.6

beroep door NOC*NSF op de garantieplicht of enige andere verplichting van
Leverancier niet in de weg.
Artikel 6:89 BW en 7:23 BW zijn niet van toepassing.
Voor een geleverd Product geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit
de wet of jurisprudentie een langere termijn volgt, dan wel (de branche van)
Leverancier een andere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt.
Leverancier herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich
binnen de garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale
slijtage of onoordeelkundig gebruik.
In spoedeisende gevallen of indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren
voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft NOC*NSF het recht
herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door
derden uit te laten voeren.

-

17.2
17.3

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING
11.1

Leverancier is verplicht tot geheimhouding van de van NOC*NSF ontvangen
(bedrijfs)gegevens die als vertrouwelijk zijn medegedeeld, of waarvan
Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs mocht begrijpen.
Leverancier is voorts verplicht de door hem bij de Overeenkomst betrokken
zelfstandige hulppersonen schriftelijk tot een zelfde geheimhouding te
verplichten.

ARTIKEL 12. DIGITALE COMMUNICATIE EN ADMINISTRATIE
12.1

12.2

12.3

NOC*NSF maakt gebruik van digitale communicatiemiddelen zoals e-mail,
digitale databestanden en gegevensdragers. Leverancier aanvaardt dat aan
het gebruik van digitale communicatiemiddelen risico’s kleven waaronder niet
gegarandeerde bezorging van communicatie, vertraging en virussen.
NOC*NSF is niet aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat bij
Leverancier ten gevolge van het gebruik van digitale communicatie of diensten.
NOC*NSF behoudt zich het recht voor om alle schriftelijke originele stukken die
in verband met de uitvoering van een Order worden verzonden of ontvangen
uitsluitend digitaal op te slaan, tenzij naar het oordeel van NOC*NSF een
papieren versie dient te worden bewaard. Tussen Partijen geldt de digitale
versie als originele versie met dezelfde rechts- en bewijskracht.
De data uit de computersystemen van NOC*NSF leveren tussen Partijen
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door NOC*NSF verstuurde digitale
communicatie en gebruikte digitale diensten tot het moment dat tegenbewijs is
geleverd door Leverancier.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
18.1

18.2

13.2

13.3

13.4

Leverancier garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van
de door hem geleverde Producten, of van de door hem ten behoeve van
NOC*NSF gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren
op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden.
Leverancier vrijwaart NOC*NSF voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei
inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal NOC*NSF alle
schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.
Ten aanzien van de door NOC*NSF verstrekte tekeningen, ramingen,
schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt NOC*NSF zich naast het
eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder uitdrukkelijke
toestemming van NOC*NSF noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd,
aan derden worden getoond of ter hand worden gesteld of door Leverancier
worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van werken
waarop deze betrekking hebben.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen alle
auteursrechten, die voortvloeien uit de Overeenkomst berusten in eigendom bij
NOC*NSF. Leverancier verricht daartoe, voor zover noodzakelijk, op eerste
verzoek van NOC*NSF al die (rechts)handelingen die daarvoor nodig zijn.
Indien voornoemde rechten bij derden berusten, zal Leverancier er voor zorg
dragen dat deze rechten aan hem worden overgedragen, waarna Leverancier
deze rechten reeds nu voor alsdan overdraagt aan NOC*NSF, welke
overdracht NOC*NSF hierbij aanvaardt.

19.1

ARTIKEL 20. INTERNE REGELS EN PROCEDURES
20.1

21.1

21.2

21.3

15.2

15.3

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1

16.2

16.3

16.4

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door NOC*NSF of door
derden wordt geleden als gevolg van gebreken in afgeleverde Producten en/of
uitgevoerde Diensten.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door NOC*NSF of door
derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, zijn
personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst
zijn betrokken. Deze aansprakelijkheid omvat onder andere de schade ten
gevolge van fabricage, ontwerpen, constructiefouten in door Leverancier aan
NOC*NSF geleverde Producten.
Leverancier vrijwaart NOC*NSF voor aanspraken van derden op vergoeding
van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee
leden.
Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voor
zover mogelijk genoegzaam verzekeren en verleent NOC*NSF desgewenst
inzage in de polis.

ARTIKEL17. BEËINDIGING
17.1

Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet,
niet tijdig of niet naar behoren nakomt en in ieder geval indien:
Leverancier failliet wordt verklaard/onder curatele of bewind wordt
gesteld;

Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld
personeel zal voldoen aan door NOC*NSF gestelde bijzondere eisen en
bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid
en deskundigheid.
Het personeel dat Leverancier bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
inzet staat onder rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid van
Leverancier. Indien naar het oordeel van NOC*NSF sprake is van
onvoldoende gekwalificeerd personeel is NOC*NSF bevoegd om de
verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot
onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van
dit artikel.
NOC*NSF heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door
Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen
en equipment en tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij
uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.

ARTIKEL 22 TERREIN EN GEBOUWEN
22.1

Het is Leverancier niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enig
andere wijze de aandacht te vestigen op het feit dat hij aan NOC*NSF levert,
heeft geleverd of Diensten (heeft) verricht, tenzij hij voorafgaand schriftelijk
toestemming heeft ontvangen van NOC*NSF.

Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de
Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOC*NSF.
Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch
geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van NOC*NSF. Leverancier blijft volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en zal NOC*NSF vrijwaren voor
iedere aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of andere
wetten of regelingen.
NOC*NSF heeft het recht aan de toestemming, bedoeld in de eerste twee
leden van dit artikel, voorwaarden te verbinden.

NOC*NSF zal Leverancier bij aanvang van de uitvoering van de
Overeenkomst op de hoogte stellen van de eventueel van toepassing
zijnde regels en voorschriften, zoals bijvoorbeeld de Interne
Gedragscode. Leverancier zal de van toepassing zijnde regels en
procedures in acht nemen.

Artikel 21. PERSONEEL, EQUIPMENT EN MATERIALEN

ARTIKEL 15. OVERDRACHT
15.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de
Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of
uitleg van deze algemene inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HET VERRICHTEN VAN
DIENSTEN TEN BEHOEVE VAN NOC*NSF

ARTIKEL 14. COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT
14.1

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag en eventuele andere internationale regelingen
inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door
Partijen kan worden uitgesloten.
Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan
zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

ARTIKEL 19. VERTALING

ARTIKEL 13. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1

Leverancier surseance van betaling verzoekt of verkrijgt;
Leverancier zijn bedrijf staakt, aan een derde overdraagt of op
andere wijze liquideert;
Beslag wordt gelegd op een zodanige wijze dat op goede grond
van continuïteit van de onderneming van Leverancier moet
worden gevreesd;
dan heeft NOC*NSF het recht zonder nadere ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, onverminderd het recht van NOC*NSF op vergoeding van
alle kosten, eventuele schade en rente.
Alle vorderingen die NOC*NSF in deze gevallen op Leverancier mocht
hebben of verkrijgen, zullen ter stond en ten volle opeisbaar zijn.
Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming heeft
NOC*NSF het recht de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig lid
1 van dit artikel.
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Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst
een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden op het terrein en in de gebouwen waar de
werkzaamheden moeten worden verricht en die uitvoering van de
Overeenkomst kunnen beïnvloeden. Leverancier en zijn personeel
dienen zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een
aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de
op het terrein en in de gebouwen geldende voorschriften en
reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en
zich dienovereenkomstig te gedragen. Een exemplaar van voornoemde
voorschriften en reglementen wordt Leverancier op zijn verzoek door
NOC*NSF ter beschikking gesteld
Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de
aanwezigheid van zijn personeel op terreinen en in gebouwen ten
behoeve van NOC*NSF geen belemmering vormen voor de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van NOC*NSF en
derden.
Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst
veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor
rekening en risico van Leverancier.

