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Algemene Inkoopvoorwaarden 

Van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nr. 34370207 (UvA) en nr. 34215054 (HvA) 

 
1 DEFINITIES 

• Aannemer: een ieder die de Uitvoering van werken op de markt aanbiedt. 
• Dienstverlener: een ieder die diensten op de markt aanbiedt. 
• HvA: Stichting Hogeschool van Amsterdam, KvK nummer 34215054. 
• Inkoopvoorwaarden: deze algemene Inkoopvoorwaarden. 
• Leverancier: een ieder die producten op de markt aanbiedt. 
• Ondernemer: een Aannemer, Dienstverlener of Leverancier met wie een Overeenkomst 

onder deze Inkoopvoorwaarden is gesloten. 
• Opdrachtgever: de UvA en/of de HvA, en/of alle tot hen behorende organisatieonderdelen 

(gezamenlijk of ieder afzonderlijk), in deze voorwaarden de wederpartij van een 
Ondernemer. 

• Order: schriftelijke bevestiging van (deel)opdracht in het kader van een (raam)overeenkomst. 
• Overeenkomst: Een Overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waaruit 

over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien twee bedrijven besluiten met 
elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een Overeenkomst overeen ingevolge artikel 
6:217 van het Burgerlijk Wetboek. 

• Prestatie: de te verrichten leveringen en/of diensten en/of het tot stand te brengen werk. 
• Raamovereenkomst: een schriftelijke Overeenkomst tussen de UvA en/of de HvA en een of 

meer Ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake 
te plaatsen Orders vast te leggen. 

• Uitvoering: Uitvoering van de Overeenkomst. 
• UvA: de publiekrechtelijke rechtspersoon Universiteit van Amsterdam, KvK nummer 

34370207. 
 

Sectie A: Voorwaarden voor Ondernemers  
 

2 TOEPASSELIJKHEID 
2.1 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door de Ondernemer 

aan de UvA en/of de HvA gedane aanbiedingen en alle Overeenkomst en tussen de UvA en/of 
de HvA en de Ondernemer. 

2.2 Wijzigingen van, en aanvullingen op een bepaling in een Overeenkomst gelden slechts voor de 
betreffende Overeenkomst. 

2.3 De ongeldigheid van één of meer bedingen in de Overeenkomst en/of Inkoopvoorwaarden laat 
de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding ongeldig, dan zijn partijen 
verplicht het ongeldige beding te vervangen door een ander beding, dat het ongeldige beding 
naar aard en inhoud zoveel mogelijk benadert. 

2.4 De Inkoopvoorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. De meest recente versie van de 
Inkoopvoorwaarden is te vinden op: www.uva.nl en www.hva.nl. Nieuwe voorwaarden zijn van 
toepassing op nieuwe Overeenkomsten. Voor bestaande Overeenkomsten  blijft  de 
overeengekomen versie van de Inkoopvoorwaarden van toepassing. 

2.5 Door de UvA en/of de HvA ter beschikking gestelde of door de UvA en/of de HvA goedgekeurde  
tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deel 
uit van de Overeenkomst. 

2.6 In het geval van strijdigheid tussen een bepaling van de Overeenkomst en de algemene 

http://www.uva.nl/
http://www.hva.nl/
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Inkoopvoorwaarden prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst. 
2.7 De Nederlandse tekst van de algemene Inkoopvoorwaarden prevaleert boven een vertaling. 
2.8 Door het indienen van een offerte wijst de Ondernemer de toepasselijkheid van enige 

algemene of specifieke voorwaarden van de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand. 
 

3 GARANTIES 
3.1 De Ondernemer garandeert, dat: 

a. hij over de vereiste deskundigheid beschikt om de Overeenkomst uit te voeren; 
b. hij zich, voordat hij zijn offerte aan de Opdrachtgever heeft uitgebracht, op de hoogte heeft 

gesteld van de eisen en wensen en hem geen omstandigheden bekend zijn, die ertoe 
zouden moeten leiden, dat de UvA en/of de HvA de Overeenkomst niet of niet in dezelfde 
vorm, zou hebben gesloten; 

c. hij in staat is de Overeenkomst volledig en correct en op tijd uit te voeren; 
d. iedere door hem uitgebrachte offerte juist is en een volledig beeld geeft van het 

geoffreerde; 
e. indien voor de Uitvoering medewerking van medewerkers van de UvA en/of de HvA 

noodzakelijk is, dit in de offerte en de Overeenkomst is opgenomen; 
f. voor zover de UvA en/of de HvA geen nadere eisen betreffende de zaken en/of diensten 

stelt, de zaken en/of diensten in ieder geval van goede kwaliteit zijn en tenminste aan de 
gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en aan alle wettelijke eisen en 
gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu 
voldoen; 

g. de Prestatie beantwoordt aan het beoogde doel, voldoet aan de gebruikelijke veiligheids-, 
milieu-, gebruiks- en gezondheidsvoorschriften en gedurende de normale gebruiksduur 
daaraan blijft beantwoorden; 

h. alle door Ondernemer te leveren zaken en diensten volledig zullen voldoen aan alle 
toepasselijke wet- en regelgeving; 

i. de geleverde zaken aan de Overeenkomst beantwoorden, vrij zijn van gebreken en geschikt 
zijn voor het doel; 

j. hij enkel medewerkers zal inschakelen, die voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid en 
deskundigheid; 

k. hij de huis-, gedragsregels en veiligheidsvoorschriften die gelden op de locatie van de UvA 
en/of de HvA waar werkzaamheden worden uitgevoerd, zal naleven en bij zijn medewerkers 
en voor hem werkzame derden bekend zal maken en zal zorgen dat deze stipt zullen worden 
nageleefd. 

l. hij voordat hij de Prestatie ter beschikking stelt voor een acceptatieprocedure, zich ervan 
heeft vergewist dat deze voldoet; 

m. de UvA en/of de HvA het recht heeft , de Prestatie na levering te gebruiken voor het doel, 
zonder enige beperking; 

n. hij na aflevering gedurende een periode van tenminste zesendertig (36) maanden 
onderdelen voor de geleverde zaken en/of (updates/upgrades voor de) diensten zal kunnen 
leveren; 

o. hij gedurende de garantietermijn van 36 maanden instaat voor de afwezigheid van 
tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de 
periode(n) gedurende die waarin de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden 
gebruikt als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in deze bepaling. Nieuwe 
garantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde zullen van toepassing zijn op de zaken   
die ter vervanging zijn verstrekt; 

p. de UvA en/of de HvA - indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat - de 
zaken ofwel terug kan zenden en onmiddellijk restitutie van de voor die zaken gedane 
betaling kan verlangen, ofwel kan eisen dat de Ondernemer op eerste aanzegging van de 
UvA en/of de HvA voor eigen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende 
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gebreken herstelt en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt. 
 

4 TOTSTANDKOMING 
4.1 Een Overeenkomst komt schriftelijk tot stand. 
4.2 De UvA en/of de HvA kan Orders plaatsen via een ordersysteem, waarbij een 10-cijferig 

nummer wordt verstrekt. Dit nummer dient vermeld te worden op ieder communicatiemiddel, 
waaronder opdrachtbevestigingen, facturen, etc. 

4.3 Alle handelingen die de Ondernemer verricht vóór de totstandkoming van de Overeenkomst, 
doet hij voor eigen rekening en risico. 

4.4 Bij Raamovereenkomsten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de 
Order voor een (deel)levering, binnen het kader van de Raamovereenkomst wordt verzonden. 

 
5 BEËINDIGING 
5.1 De UvA en/of de HvA kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling direct beëindigen 

en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk opzeggen dan wel 
ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Ondernemer en/of 
betalingsverplichtingen op schorten en/of de Uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden 
opdragen, zonder dat de UvA en/of de HvA tot enige schadevergoeding gehouden is en 
onverminderd zijn eventuele verder toekomende rechten indien: 
a. de Ondernemer één van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere 

Overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, of 
b. de Ondernemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt of hem voorlopige surseance 

van betaling wordt verleend, of 
c. de Ondernemer of een derde partij het faillissement van de Ondernemer aanvraagt of de 

Ondernemer in staat van faillissement wordt verklaard, of 
d. de onderneming van de Ondernemer wordt geliquideerd, of 
e. de Ondernemer zijn huidige onderneming staakt, of 
f. beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Ondernemer, of 
g. de Ondernemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen na te 

kunnen komen, of 
h. een garantstelling ten behoeve van de Ondernemer vervalt, of 
i. de eigendomsverhoudingen binnen dan wel het management van de Ondernemer wijzigt. 

5.2 Alle vorderingen, die de UvA en/of de HvA in deze gevallen op de Ondernemer mocht hebben 
of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

5.3 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst 
voort   te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst in stand. Tot deze verplichtingen 
behoren onder meer: garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele 
eigendomsrechten, vrijwaring voor schending van (intellectuele) eigendomsrechten, 
rechtskeuze en geschillenregeling. 

5.4 Ongeacht de reden en ongeacht de wijze van het eindigen van de Overeenkomst  is de UvA 
en/of  de HvA nooit verplicht tot vergoeding van enigerlei schade. 

 
6 DOCUMENTATIE 
6.1 De Ondernemer dient in het Nederlands, tegelijk met de levering van zaken en/of oplevering 

van  diensten, zonder additionele kosten, alle op de zaken en/of diensten betrekking hebbende  
kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, gebruikershandleidingen, tekeningen, 
specificaties, technische- en revisiegegevens, en - indien nodig - een EG-verklaring van 
overeenstemming, en het betreffende technisch dossier te overleggen. 

6.2 De UvA en/of de HvA kan documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, zonder daarvoor een 
nadere vergoeding verschuldigd te zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen zijn 
organisatie openbaar maken, mits daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. 
worden gerespecteerd. 



 

Versie geaccordeerd 26 november 2018 

6.3 De documentatie moet een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geven van de 
Prestatie van de Ondernemer en de functies daarvan. Door deze documentatie kan de UvA 
en/of de HvA op eenvoudige wijze kennis nemen van alle mogelijkheden van de Prestatie en 
deze Prestatie (laten) testen en (laten) onderhouden. 

 
7 KEURING; INSPECTIE 
7.1 De UvA en/of de HvA kan altijd, maar is nooit verplicht, zich door inspectie(s) en keuring(en) 

vergewissen omtrent de aard en de voortgang van het productieproces, de leveringen c.q. de 
Uitvoering van de dienstverlening en/of het werk en de daarbij gebruikte procedures, machines 
en grondstoffen. De UvA en/of de HvA heeft het recht afgekeurde zaken voor rekening en risico 
van  de Ondernemer te retourneren. 

7.2 De Ondernemer is, op verzoek van de UvA en/of de HvA, verplicht mee te werken aan een 
inspectie of keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut. De Ondernemer zal op eerste 
aanvraag opgave doen van de bestanddelen van te leveren en gebruikte zaken en van 
verpakking en het verloop van het productieproces. 

7.3 Keuringen in de zin van dit artikel ontslaan de Ondernemer niet van enige verplichting of 
aansprakelijkheid. 

 
8 INFORMATIEPLICHT, GEHEIMHOUDING, AUDIT 
8.1 De Ondernemer zal de UvA en/of de HvA 

a. gevraagd en ongevraagd informeren over alles wat voor de Uitvoering relevant is, 
b. zelfstandig die informatie vragen die hij nodig heeft en waarvan hij weet of redelijkerwijs 

moet weten dat die reeds beschikbaar is of moet zijn, 
c. gevraagd en ongevraagd ondersteuning verlenen voor een goede Uitvoering. 

8.2 De Ondernemer is, zowel tijdens de Overeenkomst als na beëindiging daarvan, verplicht tot 
geheimhouding van de inhoud van de Overeenkomst en alle van de UvA en/of de HvA 
ontvangen informatie, tenzij openbaarmaking wordt vereist bij of krachtens de wet of krachtens 
een bevel van een rechter. Hij zal de door hem bij de Uitvoering betrokken medewerkers en/of 
derden schriftelijk tot eenzelfde geheimhouding verplichten. 

8.3 Met de bedoeling om te verzekeren dat de Ondernemer zijn verplichtingen behoorlijk kan 
nakomen, zal de Ondernemer alle relevante informatie met betrekking tot zijn bedrijfsvoering 
verschaffen. Daarbij is te denken aan financiële verslagen, ratio’s, winsten etc. Deze informatie 
zal de UvA en/of de HvA alleen voor dit doel gebruiken en vertrouwelijk behandelen. 

8.4 Indien de UvA en/of de HvA leveringen of diensten afneemt in het kader van een door de 
Europese Unie, of andere subsidiegevers, verstrekte subsidie, is de Ondernemer bereid al zijn 
medewerking te verlenen aan controles, reviews en audits al dan niet uit te voeren bij de 
Ondernemer zelf door representanten van de Europese Unie, of andere subsidiegevers. 

8.5 De Ondernemer maakt in publicaties (waaronder persberichten en uitingen op websites) of 
reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de Overeenkomst en gebruikt de naam 
van de UvA en/of de HvA niet als referentie, tenzij vooraf toestemming is gegeven. 

 
9 MEERWERK EN WIJZIGINGEN 
9.1 De UvA en/of de HvA is ook na totstandkoming van de Overeenkomst bevoegd de omvang 

en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken, de te verlenen diensten en de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen. 

9.2 Alleen als daarom door de UvA en/of de HvA schriftelijk is verzocht, kan sprake zijn van 
meerwerk. De Ondernemer vangt niet eerder met het meerwerk aan dan nadat hij daarvoor 
een schriftelijke opdracht heeft gekregen. 

9.3 Indien de Ondernemer meent dat er van meerwerk sprake zal zijn, zal hij dit zo spoedig mogelijk 
schriftelijk melden. Additionele werkzaamheden die de Ondernemer redelijkerwijs bij het 
afsluiten van Overeenkomst had kunnen voorzien zijn nooit meerwerk. Meerwerk wordt 
vergoed tegen het oorspronkelijke tarief. Op meerwerk zijn de voorwaarden en bepalingen van 
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de Overeenkomst van toepassing. 
9.4 Indien een wijziging naar het oordeel van de Ondernemer gevolgen heeft voor de 

overeengekomen prijs en/of (het tijdstip van) levering of dienstverlening zal hij, alvorens aan de 
wijziging gevolg te geven, de UvA en/of de HvA zo spoedig mogelijk, maar binnen 8 dagen na de 
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Zo niet, dan voert de 
Ondernemer de oorspronkelijke Overeenkomst uit. 

9.5 Indien de gevolgen voor de prijs en/of (het tijdstip van) levering naar het oordeel van de UvA 
en/of de HvA onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft de 
UvA en/of de HvA door middel van een schriftelijke kennisgeving het recht de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn. 

9.6 De Ondernemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder toestemming 
 

10 PRIJZEN 
10.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, en omvatten alle kosten waaronder de kosten van 

transport, invoerrechten en overige heffingen, verblijfkosten, reiskosten, levering, verpakking 
en verzekering, installatie, en instructie, kosten van offertes, monsters, proefzendingen en 
voorbeeldmaterialen, eventuele montage of installatie. 

10.2 Prijzen zijn vast voor de duur van de (raam-) Overeenkomst en kunnen niet worden verhoogd 
zonder schriftelijke toestemming van de UvA en/of de HvA. 

 
11 BETALING; FACTUUR 
11.1 Betaling door de UvA en/of de HvA van een goedgekeurde factuur vindt plaats uiterlijk binnen 

30 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling door de UvA en/of de HvA houdt op geen 
enkele wijze afstand van recht in. Betaling kan niet worden opgevat als erkenning van de 
deugdelijkheid van de leveringen of dienstverlening en ontslaat de Ondernemer niet van 
aansprakelijkheid. 

11.2 Bij levering in gedeelten volgt facturatie in gedeelten. 
11.3 De UvA en/of de HvA heeft het recht om, nadat hij de Ondernemer daarvan in kennis heeft 

gesteld, voor de Ondernemer betalingen te doen aan derden, bijvoorbeeld aan door de 
Ondernemer bij de Uitvoering betrokken onderaannemers en toeleveranciers, indien de 
voortgang van het werk of de levering bij het ontbreken van zodanige betaling in gevaar zou 
komen. Deze betalingen strekken in mindering op wat de UvA en/of de HvA aan de 
Ondernemer verschuldigd is. 

11.4 De Ondernemer vermeldt op de factuur en begeleidende documenten de volgende gegevens: 
a. kostenplaats of projectnummer en inkoopnummers; 
b. datum, kenmerk en contactpersoon van de Order; 
c. het afleveradres; 
d. het eindbedrag excl. BTW; 
e. het BTW-bedrag 
f. het eindbedrag incl. BTW. 

11.5 De factuur wordt in PDF-format verzonden aan: 
a. voor de UvA naar: factuur@uva.nl 
b. voor de HvA naar: digifactuur@hva.nl 

 
12 OVERMACHT 
12.1 Indien de Ondernemer gedurende een periode van meer dan 30 werkdagen ten gevolge van 

overmacht niet kan nakomen c.q. tekort schiet in zijn verplichtingen heeft de UvA en/of de HvA 
het recht de Overeenkomst schriftelijk en desgewenst met onmiddellijke ingang, buiten rechte 
te ontbinden, zonder dat daardoor voor de Ondernemer enig recht op schadevergoeding zal 
ontstaan. 

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 
van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of tekortkomingen van 

mailto:factuur@uva.nl
mailto:digifactuur@hva.nl
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door de Ondernemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan 
de zijde van  de Ondernemer. 

12.3 Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk 
aan de Ondernemer mededeling worden gedaan. 

 
13 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN 
13.1 De Ondernemer zal zijn rechten niet geheel en ook niet gedeeltelijk aan derden overdragen 

en/of  uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de UvA en/of de HvA. De 
Ondernemer blijft altijd aansprakelijk voor een juiste Uitvoering. 

13.2 De UvA en/of de HvA heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden. Als de 
UvA en/of de HvA vindt dat de derde niet of niet helemaal voldoet aan wat verwacht mocht 
worden, zal de Ondernemer op eerste verzoek deze derde (doen) laten vervangen. 

13.3 In spoedeisende gevallen en indien na overleg met de Ondernemer redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat de Ondernemer niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn plichten kan c.q. zal 
nakomen, is de UvA en/of de HvA bevoegd te verlangen dat de Ondernemer Uitvoering voor 
eigen rekening en risico geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Een en ander ontslaat de 
Ondernemer niet van zijn plichten. De UvA en/of de HvA is naar eigen keuze eveneens bevoegd 
de plichten van de Ondernemer voor rekening en risico van de Ondernemer zelf uit te voeren of 
door derden uit te laten voeren. 

 
14 INTELLECTUEEL EIGENDOM 
14.1 De UvA en/of de HvA is rechthebbende op alle (intellectuele) eigendomsrechten  en/of  

vergelijkbare rechten, die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de Uitvoering door de 
Ondernemer, zijn personeel of door de Ondernemer ingeschakelde derden van de 
Overeenkomst onverminderd het gestelde in artikel 13.5. Alle (intellectuele) eigendomsrechten 
en/of vergelijkbare rechten ten aanzien van de exclusief ten behoeve van de UvA en/of de HvA 
te leveren of te ontwikkelen Prestaties worden door de Ondernemer aan de UvA en/of de HvA 
overgedragen. Deze overdracht wordt nu reeds voor alsdan terstond na het ontstaan van die 
rechten door de UvA en/of de HvA aanvaard. Een lijst met (intellectuele) eigendomsrechten 
en/of vergelijkbare rechten  waarvan  bij het aangaan van de Overeenkomst te verwachten valt 
dat die zullen ontstaan door de Uitvoering  door de Ondernemer, maakt deel uit van de 
Overeenkomst. 

14.2 Als voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, machtigt de 
Ondernemer de UvA en/of de HvA reeds nu voor alsdan onherroepelijk om een zodanige akte 
op te maken en namens de Ondernemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de 
Ondernemer om op eerste verzoek van de UvA en/of de HvA aan de overdracht van zodanige 
rechten zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De 
Ondernemer machtigt de UvA en/of de HvA onherroepelijk om de overdracht van de 
(intellectuele) eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten in de desbetreffende registers te 
doen inschrijven. 

14.3 De Ondernemer doet afstand van alle aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de 
mate waarin regelgeving zodanige afstand toelaat. De Ondernemer garandeert dat de aan zijn 
zijde betrokken werknemers respectievelijk opdrachtnemers in de tussen deze werknemers 
respectievelijk opdrachtnemers en de Ondernemer geldende arbeidsovereenkomst 
respectievelijk Overeenkomst van opdracht jegens de Ondernemer afstand doen van alle 
eventueel aan hen toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke 
regelgeving zodanige afstand toelaat. Indien een verschil van mening bestaat over de eigendom 
van de (resultaten van) verrichte leveringen, respectievelijk de (intellectuele) eigendomsrechten 
en/of  vergelijkbare  rechten die daarop berusten, geldt als uitgangspunt dat die eigendom bij 
de UvA en/of de HvA berust tot het moment dat het tegenbewijs is geleverd. 

14.4 De Ondernemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door de UvA en/of de HvA van 
de geleverde zaken en dienstverlening. De Ondernemer vrijwaart de UvA en/of de HvA voor 
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(dreigende) aanspraken van derden betreffende (eventuele) inbreuk op (intellectuele) 
eigendomsrechten  en/of vergelijkbare  rechten van  die derden, zogenaamde 
persoonlijkheidsrechten, aanspraken met betrekking tot know how, ongeoorloofde 
mededinging e.d. daaronder begrepen. De Ondernemer verplicht zich tot het, op zijn kosten, 
treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij de UvA 
en/of de HvA en tot beperking van de door de UvA en/of de HvA te maken extra kosten en/of te 
lijden schade. de UvA en/of de HvA heeft het recht, indien derden de UvA en/of de HvA 
betreffende schending van (intellectuele) eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten 
aansprakelijk  stellen,  de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, onverminderd zijn verdere rechten. Van zijn recht tot ontbinding van de 
Overeenkomst zal de UvA en/of de HvA alleen gebruik maken na voorafgaand overleg met de 
Ondernemer. 

14.5 In geval van standaardsoftware berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de Ondernemer 
of een derde. De Ondernemer verleent in geval van standaardsoftware een nader bij 
Overeenkomst te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van de Prestatie dat in ieder geval 
toereikend is voor nakoming van het in de Overeenkomst(en) bepaalde. 

 
15 BELASTINGEN/SOCIALE VERZEKERINGEN; VRIJWARING 
15.1 De door de Ondernemer te ontvangen betalingen gelden als volledige vergoeding. Eventuele 

belastingclaims, verschuldigde sociale verzekeringspremies, boetes en/of rente, voortvloeiende 
uit de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Ondernemer. 

15.2 De Ondernemer draagt zorg voor correcte aangifte en afdracht van eventueel door hem 
verschuldigde belastingen en premies. De Ondernemer vrijwaart de UvA en/of de HvA en zal 
deze volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen van de fiscale en/of sociale  
verzekeringsautoriteiten betreffende belastingen, sociale verzekeringspremies en opgelegde 
boetes en interest in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van genoemde 
autoriteiten dat, anders dan de uitdrukkelijke intentie van partijen één of meer door de 
Ondernemer ter beschikking gestelde medewerkers van de Ondernemer, voor fiscale en/of 
sociale verzekeringsdoeleinden in dienst is bij de UvA en/of de HvA. De 
aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in artikel 16 is  niet van toepassing. 

15.3 Voor het geval de in de Overeenkomst omschreven rechtsverhouding, met betrekking tot 
medewerkers van de Ondernemer, in afwijking van het standpunt en de bedoeling van partijen 
door de fiscale autoriteiten en/of de uitvoeringsinstellingen in het kader van sociale 
verzekeringen,  mocht worden beschouwd als een dienstbetrekking tussen de UvA en/of de HvA 
en  de Ondernemer en/of een door de Ondernemer ter beschikking gestelde derde, en de UvA 
en/of de HvA daardoor gehouden mocht zijn tot inhouding en afdracht c.q. tot betaling van 
loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies, heeft de UvA en/of de HvA het recht deze 
loonbelasting, en/of sociale verzekeringspremies in mindering te brengen op de in dit artikel 
bedoelde betalingen. 

15.4 Onder medewerkers van de Ondernemer wordt in dit kader mede begrepen medewerkers van 
derden, waaronder onderaannemers, die in opdracht van de Ondernemer werkzaamheden 
verrichten in het kader van de Uitvoering. 

 
16 AANSPRAKELIJKHEID 
16.1 De Ondernemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever, zijn personeel en 

medewerkers of door derden wordt geleden in de Uitvoering van de Overeenkomst. De hoogte 
van de aansprakelijkheid kan in een nadere Overeenkomst zijn beperkt.  

16.2 Een overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid van de Ondernemer (het vorige lid 
daaronder begrepen) komt te vervallen : 
a. voor zover Ondernemer op zijn beurt verhaal heeft op derden, verzekeraars daaronder 

begrepen; 
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ondernemer of diens 
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personeel;  
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten; 
d. in geval de Autoriteit Persoonsgegevens boetes oplegt die het gevolg zijn van nalatigheid van 

de Ondernemer; 
16.3 De Ondernemer vrijwaart de UvA en/of de HvA voor aanspraken van derden op vergoeding van 

schade als bedoeld in het eerste lid en zal op eerste verzoek van de UvA en/of de HvA een 
schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met de 
UvA en/of de HvA - één en ander ter beoordeling door de UvA en/of de HvA - verweren tegen 
aanspraken als hiervoor bedoeld. 

16.4 De Ondernemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel afdoende 
verzekeren  en verzekerd houden, maar tenminste voor een bedrag van 2,5 (tweeënhalf) 
miljoen Euro per gebeurtenis. Voor opdrachten tot een bedrag van 100.000 euro is de 
aansprakelijkheidsverzekering tenminste 1 (één) miljoen euro per gebeurtenis. De Ondernemer 
verleent de UvA en/of de HvA desgewenst inzage in de betreffende polis. 

16.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever is beperkt tot die gevallen waarvoor de door 
Opdrachtgever gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) dekking biedt en het bedrag waarop 
in het betreffende geval uit hoofde deze verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met 
het eigen risico onder deze verzekering. 

 
17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
17.1 Nederlands recht is van toepassing. 
17.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale  koopovereenkomsten  betreffende 

roerende zaken van 1980 (CISG/ Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. 
17.3 De rechter in Amsterdam is bevoegd. De UvA en/of de HvA kan de Ondernemer ook dagvaarden 

voor de rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging. 
 

Sectie B: voorwaarden voor Leveranciers en Aannemers  
 

18 LEVERING EN ACCEPTATIE 
18.1 Leveringen geschieden compleet, op het overeengekomen tijdstip en op de juiste plaats. 

Deellevering is alleen toegestaan als dit schriftelijk is overeengekomen. 
18.2 Leveringstermijnen zijn fatale termijnen. Zodra de Leverancier weet, of in redelijkheid behoort 

te weten, dat hij niet op tijd zal nakomen/leveren, zal hij de UvA en/of de HvA daarvan 
schriftelijk  in kennis stellen. Hij vermeldt de omstandigheden, de tegenmaatregelen ter 
voorkoming van de vertraging en de nieuwe afleverdatum. 

18.3 Levering geschiedt D.D.P. Amsterdam, overeenkomstig de meest recente versie van de 
Incoterms volledig, zonder enig voorbehoud en stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen 
de overeengekomen termijn. 

18.4 Indien de zaken gereed zijn voor nakoming/levering, maar de UvA en/of de HvA redelijkerwijs 
niet  in staat is om deze in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, zal de 
Leverancier de zaken onder zich houden. De UvA en/of de HvA kan de levering uitstellen. In dat 
geval zal de Leverancier de zaken opslaan, beveiligen en verzekeren. 

18.5 Keuring, controle en/of beproeving door of in opdracht van de UvA en/of de HvA van zaken, 
betekent nog geen acceptatie. 

18.6 De UvA en/of de HvA heeft het recht de te leveren zaken niet te accepteren, indien aan boven 
vermelde bepalingen niet is voldaan. 

18.7 Zowel de UvA en/of de HvA als de Leverancier controleren bij levering visueel op hoeveelheid 
en  aan de buitenkant waarneembare beschadiging. 

18.8 Bij een geconstateerde beschadiging hoeft de UvA en/of de HvA de levering niet in ontvangst te 
nemen. Dit laat de verplichting van de Leverancier en/of Aannemer tot tijdige levering onverlet. 

18.9 De UvA en/of de HvA verstrekt de Leverancier een bewijs van ontvangst voor de in ontvangst 
genomen leveringen. Dit bewijs laat de rechten van de UvA en/of de HvA uit hoofde van de 
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Overeenkomst onverlet. 
18.10 Onder Leverancier wordt in deze sectie mede begrepen een Aannemer. 
19 VERPAKKINGEN 
19.1 De te leveren zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt, voorzien van alle benodigde 

documenten, zoals een pakbon en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in 
goede staat te bereiken. 

19.2 De te leveren zaken mogen niet worden verpakt in verpakkingen die milieubelastend zijn of 
worden vermoed dit te zijn of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of 
gezondheid kunnen vormen, een en ander beoordeeld naar de stand van de  wetenschap. 

19.3 De Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeskundige 
verpakking. 

19.4 Alle verpakkings-, vervangings- en afkomende materialen, blijven in beginsel eigendom van de 
Leverancier en deze zal derhalve voor eigen rekening en risico het materiaal terugnemen en 
vernietigen, en zoveel mogelijk recyclen of hergebruiken, tenzij anders overeengekomen. Indien 
op verzoek van de Leverancier het materiaal door de UvA en/of de HvA wordt vernietigd en/of 
verwijderd, of geretourneerd, gebeurt zulks voor risico en rekening van de Leverancier. 

 
20 HULPMIDDELEN 
20.1 Door de UvA en/of de HvA ter beschikking gestelde, dan wel door de Leverancier ten behoeve 

van de levering exclusief aan de UvA en/of de HvA aangeschafte of vervaardigde materialen,  
tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, instructies, specificaties, en overige hulpmiddelen 
blijven eigendom van de UvA en/of de HvA c.q. worden eigendom van de UvA en/of de HvA op 
het moment van aanschaf of vervaardiging. 

20.2 De Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar 
eigendom van de UvA en/of de HvA, deze in goede staat te houden en voor zijn rekening te 
verzekeren tegen alle risico's zolang hij die hulpmiddelen onder zich houdt. 

20.3 De hulpmiddelen zullen aan de UvA en/of de HvA ter beschikking worden gesteld op eerste 
verzoek dan wel tegelijkertijd met de laatste levering. 

20.4 Hulpmiddelen worden op eerste verzoek van de UvA en/of de HvA ter goedkeuring voorgelegd. 
20.5 Verandering aan of afwijking van de door de UvA en/of de HvA ter beschikking gestelde of 

goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande goedkeuring. 
20.6 De Leverancier wendt de hulpmiddelen niet aan voor of in verband met een ander doel dan de 

levering aan de UvA en/of de HvA. 
 

21 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG 
21.1 De Leverancier garandeert het volledige en onbezwaarde eigendom van de zaken die worden 

geleverd. 
21.2 Het risico voor de af te leveren zaken gaat op de UvA en/of de HvA over bij aflevering, of indien 

van toepassing na de acceptatie, na installatie of montage van zaken, mits de zaken aan de 
Overeenkomst beantwoorden. Schade ontstaan tijdens het vervoer, laden of lossen, afleveren, 
montage of installatie komt altijd voor rekening van de  Leverancier. 

21.3 De eigendom van zaken gaat over op de UvA en/of de HvA op het moment van levering danwel 
het moment van betaling, welke van deze twee momenten zich het eerst voordoet. 

 
22 RESERVEONDERDELEN 
22.1 De Leverancier is verplicht minimaal gedurende de levensduur van de geleverde zaken, of bij 

zaken met een levensduur korter dan drie jaar, ten minste twee jaar, na de desbetreffende 
levering (reserve-)onderdelen, componenten, speciaal gereedschap en/of meetapparatuur van 
een zelfde kwaliteit binnen redelijke termijn te kunnen leveren. 

22.2 Indien de vervanging van onderdelen door de Leverancier leidt of kan leiden tot wijzigingen in 
het functioneren van de apparatuur, vindt die vervanging alleen plaats met instemming van de 
UvA en/of de HvA. 
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22.3 Onderdelen worden alleen vervangen door nieuwe, functioneel en technisch tenminste 
gelijkwaardige onderdelen. 

23 (MILIEU)GEVAARLIJKE STOFFEN 
23.1 De Leverancier garandeert dat de door hem aangeboden zaken geproduceerd zijn conform de 

wettelijke milieuvoorschriften. 
23.2 De Leverancier meldt voor het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk of de te 

leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het 
normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, 
opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, of vernietigen aan het einde van de levensduur van  de  
desbetreffende zaken. Indien dit het geval is dient de Leverancier bij de levering een duidelijke 
instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrij komen van deze stoffen dient te 
worden voorkomen. Deze instructie volgt het veiligheidsinformatieblad, REACH verordening, 
artikel 31, Bijlage II. De Leverancier zal de maatregelen vermelden die getroffen dienen te 
worden om mensen en zaken in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen. Deze 
instructie volgt het veiligheidsinformatieblad, REACH verordening, artikel 31, Bijlage II.  

 

Sectie C: Overeenkomsten met Dienstverleners  
 

24 PERSONEEL 
24.1 De Dienstverlener kan personen die belast zijn met de Uitvoering niet vervangen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de UvA en/of de HvA. 
24.2 Indien de UvA en/of de HvA de Overeenkomst is aangegaan met het oog op de Uitvoering door 

één of meer specifieke personen, zorgt de Dienstverlener ervoor dat die personen ook 
daadwerkelijk met de Uitvoering belast worden en blijven. 

24.3 De Dienstverlener zal de UvA en/of de HvA de door vervanging van personeel of medewerkers 
van de Dienstverlener benodigde tijd en andere kosten voor inwerking niet in rekening brengen. 

24.4 Indien de UvA en/of de HvA op redelijke gronden van mening is dat het personeel of 
medewerkers van de Dienstverlener niet aan de eisen voor de uit te voeren taken voldoet, kan 
hij de Dienstverlener om vervanging verzoeken. In een dergelijk geval zal de Dienstverlener zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de overeengekomen termijn, voor vervanging 
zorgdragen. 

24.5 Het vervangende personeel of medewerkers zal ten minste een gelijkwaardig niveau van 
deskundigheid, opleiding en ervaring bezitten als het oorspronkelijk ingezette personeel en zal 
worden ingezet tegen dezelfde tarieven als het oorspronkelijk ingezette personeel. 

24.6 De Dienstverlener garandeert dat hij geen personeel of medewerkers aan de UvA en/of de HvA 
ter beschikking stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam is voor derden indien 
dat personeel of medewerkers daardoor in een belangenconflict kan komen. 

24.7 De UvA en/of de HvA kan vorderen dat van personeel of medewerkers van de Dienstverlener 
uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de UvA en/of de HvA  
Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) worden overlegd. 

 
25 INFORMATIE DIENSTVERLENING EN PERSOONSGEGEVENS 
25.1 Indien de Dienstverlener ten behoeve van de UvA en/of HvA, en onder diens 

verantwoordelijkheid, diensten verleent waarbij de Dienstverlener persoonsgegevens verwerkt, 
wordt de Dienstverlener aangemerkt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en is de Dienstverlener verplicht om op eigen initiatief een 
verwerkersovereenkomst met de UvA en/of de HvA tot stand te brengen. 

25.2 Indien de Dienstverlener tezamen met de UvA en/of HvA gezamenlijk de doeleinden en 
middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen, worden zij tezamen aangemerkt 
als  verwerkersverantwoordelijken en is de Dienstverlener verplicht om op eigen initiatief een 
regeling met de UvA en/of HvA te treffen waarin de verantwoordelijkheden voor naleving van 
de AVG worden vastgesteld.  
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25.3 Ongeacht de rol van de Dienstverlener zijn de artikelen 25.4 tot  en met 25.7 van toepassing op 
het moment dat er persoonsgegevens door of namens de UvA en/of de HvA aan de 
Dienstverlener ter beschikking worden gesteld (hierna: ‘Persoonsgegevens’).  

25.4 Het is de Dienstverlener niet toegestaan om Persoonsgegevens op enigerlei wijze geheel of 
gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de Uitvoering van de Overeenkomst een en 
ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 

25.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst of de samenwerking is de Dienstverlener verplicht om alle 
Persoonsgegevens en kopieën daarvan terug te geven aan de UvA en/of HvA of – op verzoek 
van de UvA en/of HvA  - te vernietigen en de UvA en/of HvA hiervan op de hoogte te stellen 
indien dit gebeurd is, tenzij de wet teruggave of vernietiging verbiedt. In dat geval garandeert 
de Dienstverlener geheimhouding zoals omschreven in artikel 25.6 van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden en zal Dienstverlener de Persoonsgegevens niet langer actief verwerken. 

25.6 De Dienstverlener is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens. Na beëindiging 
van de Overeenkomst of de samenwerking blijft de geheimhoudingsplicht bestaan. De 
Dienstverlener verstrekt geen persoonsgegevens aan wie dan ook, tenzij dit noodzakelijk is voor 
de Uitvoering van de Overeenkomst.  

25.7 De Dienstverlener geeft geen Persoonsgegevens door naar een derde land of internationale 
organisatie, tenzij de HvA en/of UvA uitdrukkelijk schriftelijke toestemming of instructies geeft 
of er op de Dienstverlener een wettelijke verplichting rust om dit wel te doen.  

25.8 Dienstverlener neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het 
risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en legt deze schriftelijk vast. De 
Dienstverlener draagt er zorg voor dat deze maatregelen rekening houden met de stand van de 
techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de aard, de omvang, de context en de 
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de 
rechten en vrijheden van betrokkene(n).  

25.9 In het geval er bij de Dienstverlener sprake is van een incident betreffende Persoonsgegevens 
(datalek of mogelijk datalek) dient de Dienstverlener de UvA en/of HvA onmiddellijk, voorzien 
van de benodigde toelichting en achtergrond, hierover te informeren. Tenzij hier bij 
Overeenkomst van wordt afgeweken, is de Dienstverlener verantwoordelijk voor de wettelijke 
melding van het datalek aan betrokken autoriteit(en) en aan betrokkenen, maar doet dit niet 
zonder voorafgaand overleg met de Functionaris Gegevensbescherming van de UvA en/of HvA. 
De Dienstverlener zegt daartoe op voorhand onvoorwaardelijke en volledige medewerking toe 
en zal onder meer op eerste verzoek van UvA en/of HvA (additionele) inlichtingen verstrekken. 




