Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Hengelo
Artikel 1. Begrippen
De gemeente = de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hengelo
Wederpartij = de partij met wie de gemeente een overeenkomst heeft gesloten
Partijen = de gemeente en haar wederpartij(en)
Schriftelijk = ook faxcommunicatie en e-mail, maar niet sms en overige communicatie
Artikel 2. Toepasselijkheid
1.

Deze algemene voorwaarden zijn in elk geval van toepassing op:
*overeenkomsten van koop van roerende zaken;
*overeenkomsten van huur en lease van roerende zaken;
*overeenkomsten van opdracht (voor diensten en aanneming van werk).

2.

Partijen kunnen schriftelijk van deze algemene voorwaarden afwijken.

3.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen van kracht.

4.

In geval van onderlinge onverenigbaarheid gelden de overeengekomen afwijkende
voorwaarden boven deze algemene voorwaarden.

5.

De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1.

Een overeenkomst of een wijziging of een aanvulling daarvan kan slechts schriftelijk
totstandkomen.

Artikel 4. Prijzen, tarieven en factuuradres
1.

Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, inclusief voorbereidingskosten en kosten die verband
houden met de uitvoering van de overeenkomst en zijn vast voor de duur van de overeenkomst.

2.

Alle facturen moeten zijn gespecificeerd en verzonden aan:
Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo
onder vermelding van het bestelbonnummer of opdracht(brief)nummer en de naam van de
besteller of degene die de opdracht heeft gegeven.

3.

Indien de facturen niet voldoen aan de in lid 2 van dit artikel vermelde voorschriften, dan kan de
gemeente onder mededeling hiervan de betaling opschorten totdat de juiste factuur ontvangen is.

4.

Betaling van de factuur geschiedt binnen 30 dagen en slechts nadat de factuur en het geleverde
goedgekeurd is en beantwoordt aan hetgeen met de gemeente is overeengekomen. Betaling van
de factuur houdt geen afstand van recht in.

5.

Indien de overeenkomst het in rekening brengen van “meerwerk” toestaat, gelden de volgende
voorwaarden:
a.

wanneer duidelijk wordt dat de uitvoering van het meerwerk zal leiden tot (meer) kosten stelt
de wederpartij de gemeente hievan onverwijld in kennis;
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b.

de (meer) kosten kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de gemeente hiervoor
voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk goedkeuring heeft verstrekt.

5.

De wederpartij verstrekt de gemeente, indien deze daarom verzoekt, een gespecificeerde
begroting van de totaalsom van de voor rekening van de gemeente komende bedragen.

6.

De gemeente heeft het recht om de juistheid van de in rekening gebrachte bedragen door een
door de gemeente aan te wijzen registeraccountant te laten onderzoeken, aan welk onderzoek de
wederpartij alle medewerking verleent. De kosten voor dit onderzoek komen geheel voor rekening
van de wederpartij wanneer blijkt dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn.

Artikel 5. Tijdigheid
1.

Alle termijnen en tijdstippen in de overeenkomst zijn fatale termijnen, zodat bij overschrijding van
deze termijnen en tijdstippen sprake is van verzuim zonder dat voorafgaande schriftelijke
ingebrekestelling noodzakelijk is.

2.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 zal de wederpartij zodra het voor hem kenbaar wordt dat hij
zijn prestatie niet binnen de afgesproken termijnen kan verrichten dit onmiddellijk schriftelijk aan
de gemeente meedelen.

Artikel 6. Voortgang afstemming en rapportage
1.

Indien de wederpartij van mening is dat de gemeente niet tijdig de informatie verstrekt of niet tijdig
de beslissingen neemt welke nodig zijn om de prestatie tijdig en naar behoren te vervullen zal hij
dit onmiddellijk aan de gemeente meedelen. Indien hij dit nalaat kan hij zich niet op een dergelijk
verzuim van de gemeente beroepen.

2.

De wederpartij dient zelfstandig zijn werkzaamheden met de bij de werkzaamheden betrokkenen
en de gemeente af te stemmen. Indien hij van mening is dat er beter op elkaar afgestemd dient te
worden dan dient hij dit tijdig aan de gemeente te melden. Indien hij dit nalaat kan hij zich niet op
een dergelijk verzuim van de gemeente beroepen.

3

Op verzoek van de gemeente rapporteert de wederpartij over de uitvoering van de overeenkomst.

4.

De gemeente kan nadere aanwijzingen geven over de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Levering, transport en verpakking
1.

Levering van roerende zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij op een door
de gemeente aan te wijzen locatie en op een door de gemeente te bepalen exacte datum en
tijdstip.

2.

De wederpartij verpakt roerende zaken deugdelijk en zo milieuvriendelijk mogelijk. De wederpartij
neemt het verpakkingsmateriaal mee. Indien hij dit verzuimt is de gemeente gerechtigd op
rekening en risico van de wederpartij het verpakkingsmateriaal te retourneren of af te voeren.

3.

Al het bij de zaken toebehorende, zoals certificaten, instructieboeken, onderhoudsvoorschriften
e.d., dienen meegeleverd te worden. Verzuimt de wederpartij deze toebehoren mee te leveren
dan heeft de gemeente het recht om de betaling gedeeltelijk op te schorten.

4.

Bij de levering van roerende zaken verstrekt de wederpartij een paklijst waarop in iedergeval
staat:
a.

de goederenspecificatie

b.

maten en gewichten
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c.

het gemeentelijk opdrachtnummer

c.

de gemeentelijke contactpersoon

d.

het afleveradres.

Zonder een paklijst met deze gegevens is de gemeente gerechtigd het in ontvangst nemen te
weigeren.
Artikel 8. Acceptatie
1.

De gemeente is te allen tijde gerechtigd om op kosten van de wederpartij de prestatie te
onderwerpen aan een keuring of acceptatietest. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een
redelijke termijn na de levering of de verrichting van de prestatie plaatsvinden.

2.

Indien de gemeente een prestatie geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal zij dit na constatering van de
tekortkoming schriftelijk aan de wederpartij meedelen onder opgaaf van redenen.

3.

De wederpartij is gehouden de afgekeurde zaken op eerste verzoek onverwijld en voor eigen
rekening en risico terug te nemen.

4.

De wederpartij is gehouden iedere door de gemeente al dan niet middels de acceptatietest
geconstateerde tekortkoming binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling te
herstellen.

5.

De wederpartij heeft enkel recht op een kostendekkende vergoeding voor de ten gevolge van de
afkeuring aanvullende geleverde prestaties en het geleden nadeel als in rechte komt vast te
staan dat de gemeente de zaken ten onrechte heeft afgekeurd of dat de tekortkoming niet aan de
wederpartij is toe te rekenen.

Artikel 9.
1.

Eigendom en risico

De gemeente wordt eigenaar van de gekochte roerende zaken zodra deze in haar bezit zijn
gekomen. De gemeente wordt eigenaar van in haar opdracht vervaardigde zaken zodra deze zijn
ontstaan.

2.

Het risico van roerende zaken gaat over tegelijk met de eigendom doch niet eerder dan nadat
conform de overeenkomst montage, installatie en keuring/acceptatie met goed gevolg hebben
plaatsgevonden.

3.

Het risico ten aanzien van in opdracht vervaardigde zaken gaat niet eerder over dan nadat deze
zaken in de feitelijke macht van de gemeente gekomen zijn doch niet eerder dan nadat conform
de overeenkomst montage, installatie en keuring/acceptatie met goed gevolg hebben
plaatsgevonden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en beperkte rechten
1.

Wederpartij garandeert dat het geleverde vrij is van alle bijzondere lasten, beperkingen en
rechten van derden, met dien verstande dat aan de gemeente altijd de gebruiksrechten in de
meest ruime zin van het woord toekomen, daaronder begrepen elke vorm van verveelvoudigen
en openbaar maken.

2.

Wederpartij vrijwaart de gemeente ter zake van aanspraken van derden op de in lid 1 van dit
artikel bedoelde intellectuele en beperkte rechten.

Artikel 11. Overmacht
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1.

2.

Onder overmacht wordt in elk geval niet verstaan:
-

stakingen;

-

gebrek aan personeel;

-

ziekte van personeel;

-

liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen;

-

tekortkoming door derden.

Indien wederpartij gedurende 30 dagen ten gevolge van overmacht aan zijn kant zijn
verplichtingen niet kan nakomen, hierin tekortschiet of zodra redelijkerwijs vast is komen te staan
dat de overmachtsperiode minimaal 30 dagen zal aanhouden, heeft de gemeente het recht door
middel van een aangetekende brief de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,
zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.

De contractuele en wettelijke aansprakelijkheden van de wederpartij zijn niet beperkt, tenzij
anders is overeengekomen.

2.

De wederpartij vrijwaart de gemeente, personeel en bestuurders, tegen aanspraken tot
vergoeding van schades aan derden ontstaan door of in verband met de uitvoering van de
gesloten overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de gemeente.

3.

De wederpartij zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam
verzekeren en verzekerd houden, en verleent de gemeente desgewenst inzage in de polis.

Artikel 13. Ontbinding
1.

De wederpartij is pas bevoegd een overeenkomst te ontbinden of de nakoming daarvan op te
schorten wanneer deze ontbinding of opschorting is aangekondigd in een aangetekende brief met
ontvangstbevestiging en waarin aan de gemeente een redelijke hersteltermijn van 14 dagen is
gegund.

2.

Onverminderd haar andere rechten is de gemeente gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
indien:
-

de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement komt te
verkeren;

-

surséance van betaling aanvraagt of aan hem, al dan niet voorlopig, wordt verleend;

-

op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, ofwel zijn
onderneming wordt opgeheven;

-

de wederpartij niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen.

3.

De gemeente is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij prijsafspraken
heeft gemaakt of anderszins feiten of handelingen heeft begaan die duiden op een ondeugdelijke
beroepsmoraliteit.
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Artikel 14. Opzegging
1.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde tijd hebben partijen over en weer de
bevoegdheid deze overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen, met inachtneming van
een minimum opzegtermijn van 3 maanden tenzij deze termijn in de gegeven omstandigheden
als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt.

2.

In afwijking van lid 1 kan de gemeente zowel overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde
tijd als overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang bij
aangetekend schrijven opzeggen, wanneer zij tot en met 6 weken na de dag waarop de
uitvoering van de overeenkomst is aangevangen door een derde schriftelijk aansprakelijk wordt
gesteld wegens het feit dat de overeenkomst in strijd met het aanbestedingsrecht dan wel het
gemeentelijk aanbestedingsbeleid is gesloten. Opzegging van de overeenkomst op deze grond
geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding.

3.

In afwijking van lid 1 kan de gemeente zowel overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde
tijd als overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang bij
aangetekend schrijven opzeggen, wanneer zij later dan 6 weken na de dag waarop de uitvoering
van de overeenkomst is aangevangen door een derde schriftelijk aansprakelijk wordt gesteld
wegens het feit dat de overeenkomst in strijd met het aanbestedingsrecht dan wel het
gemeentelijk aanbestedingsbeleid is gesloten. Opzegging van de overeenkomst op deze grond
geeft wederpartij recht op vergoeding van de kosten die hij ter uitvoering van de overeenkomst
heeft moeten maken.

Artikel 15. Wet Ketenaansprakelijkheid
1.

Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid op de overeenkomst van toepassing is, dient de
wederpartij aan alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

2.

De gemeente heeft de bevoegdheid om in door haar bepaalde gevallen dat deel van de prijs dat
betrekking heeft op loonbelasting en premies niet aan de wederpartij te betalen maar via een Grekening rechtstreeks aan de fiscus of de bedrijfsvereniging.

Artikel 16. Niet overdraagbare vorderingen
1.

Vorderingen op de gemeente zijn niet overdraagbaar of vatbaar voor verpanding, tenzij de
gemeente schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2.

Uitvoering van de opdracht door een ander dan de wederpartij is slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de gemeente mogelijk.

Artikel 17. Geheimhouding
1.

De wederpartij is verplicht alle informatie en kennis die hij van de gemeente ontvangt of die hij bij
de uitvoering van een overeenkomst opdoet vertrouwelijk te behandelen.

2.

Wederpartij zorgt ervoor dat zijn werknemers en alle door hem ingeschakelde derden gebonden
zijn aan deze geheimhoudingsplicht.

Artikel 18. Toepasselijk recht
1.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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2.

De toepasselijkheid van het recht van een ander land op de overeenkomst is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 19. Bevoegde rechter
Geschillen betreffende de overeenkomst worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te
Almelo.
Artikel 20. Citeertitel
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het kader van de samenwerking binnen de
Netwerkstad Twente en kunnen worden aangehaald als “Algemene Inkoopvoorwaarden van de
gemeente Hengelo”.
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