Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Gooise Scholen Federatie (GSF)
Inkoopvoorwaarden van GSF voor het verstrekken van opdrachten in verband met de levering van
producten
Artikel 1. Definities
In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna
gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
1.1 Opdrachtgever: GSF en/of alle tot haar
behorende
organisatieonderdelen,
gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;
1.2 Leverancier: de wederpartij van de
Opdrachtgever;
1.3 Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde
afspraken
tussen Opdrachtgever en
Leverancier betreffende de Levering van
Producten;
1.4 Levering: het een of meer Producten in
bezit stellen van, respectievelijk in de
macht brengen van de Opdrachtgever door
Leverancier;
1.5 Producten: zaken die de Leverancier op
basis
van
de
Overeenkomst
aan
Opdrachtgever levert;
1.6 Partijen: Opdrachtgever en Leverancier.

3.2

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn
van toepassing op alle aanvragen,
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
Opdrachtgever optreedt als koper c.q.
verwerver van Producten en een andere
partij, verder te noemen: de Leverancier,
als verkoper c.q. verstrekker van Producten;
2.2 In geval van strijdigheid prevaleren
bijzonder overeengekomen verbintenissen
boven deze inkoopvoorwaarden;
2.3 Algemene voorwaarden van de Leverancier,
onder welke benaming dan ook, zijn niet
van toepassing.

3.3

3.4

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Indien
een schriftelijke order door
Opdrachtgever wordt geplaatst zonder een
daaraan voorafgaande aanbieding van de
Leverancier of indien een schriftelijke order
volgt op een vrijblijvende (herroepelijke)
aanbieding van de Leverancier of indien
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een schriftelijke order volgt op een
onherroepelijk aanbod van de Leverancier
en van dat aanbod afwijkt, dan geldt de
order als een aanbod. Een dergelijk aanbod
kan door de Leverancier uitsluitend worden
aanvaard doordat:
a. binnen veertien dagen na verzending
van de order een door de Leverancier
voor akkoord getekend afschrift van de
order door Opdrachtgever is ontvangen,
of
b. binnen veertien dagen na verzending
van de order door de Leverancier
uitvoering aan de order is gegeven. Tot
het moment van aanvaarding kan het
aanbod door Opdrachtgever worden
herroepen.
Ingeval een Overeenkomst mondeling
wordt aangegaan, wordt de uitvoering van
de Overeenkomst opgeschort tot het
moment dat de schriftelijke bevestiging van
de order door Opdrachtgever wordt
verzonden.
De
uitvoering van de
mondelinge Overeenkomst wordt echter
niet opgeschort indien bij het aangaan van
de
mondelinge
Overeenkomst door
Opdrachtgever aan de Leverancier een
bestelopdracht wordt verstrekt;
Bij afroepcontracten c.q. raamcontracten
komt de Overeenkomst tot stand telkens op
het moment dat de order voor een
(deel)Levering, binnen het kader van de
afroepovereenkomst
c.q.
raamovereenkomst, door Opdrachtgever
wordt verzonden;
Indien bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van
door Opdrachtgever ter beschikking
gestelde of door haar goedgekeurde
tekeningen,
modellen,
specificaties,
instructies,
keuringsvoorschriften
en
dergelijke maken deze deel uit van de
Overeenkomst.

Artikel 4. Wijzigingen
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in
overleg met de Leverancier de omvang
en/of de hoedanigheid van de te leveren
Producten te wijzigen. Wijzigingen worden
schriftelijk overeengekomen;
4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van
de Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of het
tijdstip van Levering, is hij verplicht,
alvorens aan de wijziging gevolg te geven,
Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig
mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na
de kennisgeving van de verlangde
wijziging, schriftelijk te informeren. Zo
spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
8 dagen na ontvangst van deze informatie,
dient Opdrachtgever de Leverancier te
berichten of zij vasthoudt aan de door haar
verlangde wijzigingen dan wel de
Overeenkomst ontbindt. Een recht tot
ontbinding heeft Opdrachtgever alleen dan
indien de gevolgen voor de prijs en/of
levertijd niet in een redelijke verhouding
staan tot de aard en de omvang van de
wijziging. Een ontbinding als hiervoor
bedoeld geeft geen der Partijen recht op
vergoeding van enigerlei schade;
4.3 De Leverancier mag geen wijzigingen
aanbrengen
of
uitvoeren
zonder
schriftelijke opdracht of toestemming van
Opdrachtgever.

6.2

6.2

6.3

Artikel 7. Levering
7.1 Levering vindt plaats op het in de
Overeenkomst vermelde adres en geschiedt
op het overeengekomen tijdstip of binnen
de overeengekomen termijn;
7.2 Bij niet-tijdige Levering is de Leverancier
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
7.3 De
Leverancier
dient
dreigende
levertijdoverschrijding
onverwijld
schriftelijk te melden aan Opdrachtgever.
Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van
deze
overschrijding
ingevolge deze
inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst of
wettelijke bepalingen;
7.4 Opdrachtgever heeft het recht de Levering
uit te stellen. De Leverancier zal in dit
geval de Producten deugdelijk verpakt,
gescheiden
en
herkenbaar opslaan,
conserveren, beveiligen en verzekeren;
7.5 Keuring, controle en/of beproeving van
Producten overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 houdt Levering noch afname in.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen zijn prijzen exclusief BTW
en omvatten zij alle kosten in verband met
de nakoming van de verplichtingen van de
Leverancier;
5.2 De prijzen zijn vast voor de duur van de
Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst de
omstandigheden
vermeldt
die
tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de
wijze
bepaalt
waarop
aanpassing
plaatsvindt.
Artikel 6. Milieu
6.1 De
leverancier
Opdrachtgever
dat

garandeert
de
door

aangeboden Producten geproduceerd zijn
conform de door de overheid gestelde
wettelijke milieuvoorschriften;
De Leverancier dient voor het tot stand
komen van de Overeenkomst schriftelijk te
melden of de aangeboden en te leveren
Producten
milieugevaarlijke
stoffen
bevatten, die vrij kunnen komen zowel
tijdens het normale gebruik, alsook bij
storingen,
reparaties,
onderhoud of
calamiteiten, het verwijderen, opslaan,
storten, verplaatsen of afvoeren dan wel
vernietigen aan het einde van de
levensduur
van
de
desbetreffende
Producten;
Indien dit het geval is dient de Leverancier
bij de aflevering een duidelijke instructie te
voegen met preventieve maatregelen hoe
het vrij komen van deze stoffen dient te
worden voorkomen.
De Leverancier zal de maatregelen
vermelden die getroffen dienen te worden
om de Opdrachtgever, zijn personeel en
medewerkers, en derden in geval van
vrijkomen
tegen
deze
stoffen
te
beschermen.

de
hem
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Artikel 8. Risico- en eigendomsovergang
8.1 De eigendom van de Producten gaat over
op Opdrachtgever nadat deze zijn geleverd
en zo nodig gemonteerd respectievelijk
geïnstalleerd,
mits
de
Producten
beantwoorden aan de Overeenkomst;
8.2 Ingeval Opdrachtgever aan de Leverancier
materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties
en software, ter beschikking stelt ten
behoeve van de nakoming van de
verplichting, blijven deze eigendom van de
Opdrachtgever. De Leverancier zal deze
bewaren, afgescheiden van voorwerpen
welke behoren aan hemzelf of aan derden.
De Leverancier zal ze merken als eigendom
van Opdrachtgever;
8.3 Op het moment dat materialen, zoals
grondstoffen, hulpstoffen en software, van
de Opdrachtgever zijn verwerkt in
Producten van Leverancier, is sprake van
een nieuwe zaak, waarvan de eigendom
aan Opdrachtgever toebehoort. Dit geldt
onverminderd lid 2 van dit artikel;
8.4 Het risico van de Producten gaat over op
het moment dat de Levering en vervolgens
de
goedkeuring
van
Producten
overeenkomstig artikel 11 van deze
inkoopvoorwaarden
hebben
plaatsgevonden.

10.2

Verwerking respectievelijk vernietiging
van (transport)verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van de Leverancier.

Artikel 11. Kwaliteit, garantie, keuring
11.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde
Producten
beantwoorden
aan
de
Overeenkomst en dat de Producten
beschikken over de eigenschappen die zijn
toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt
zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd
en voldoen aan de hoogste wettelijke eisen
en
overige
overheidsvoorschriften
betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid en
gezondheid alsmede aan de hoogste eisen
van de binnen de branche gehanteerde
veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals
deze gelden ten tijde van de Levering;
11.2 In geval van afkeuring van de Producten
tijdens of na de Levering gaan eigendom en
het risico van de afgekeurde Producten op
de Leverancier over vanaf de datum van
verzending van de mededeling door
Opdrachtgever dat de geleverde Producten
niet aan de Overeenkomst voldoen;
11.4 Indien de Producten ongeacht de resultaten
van enige keuring, controle en/of
beproeving niet blijken te voldoen aan het
bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal de
Leverancier de Producten binnen 5
werkdagen voor zijn rekening ter keuze van
Opdrachtgever op eerste aanzegging
herstellen
of
vervangen,
tenzij
Opdrachtgever de voorkeur geeft aan
ontbinding
van
de
Overeenkomst,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17;
11.5 De Leverancier is verplicht onderdelen ter
zake van de geleverde Producten
gedurende de gebruikelijke levensduur van
de geleverde Producten in voorraad te
houden;
11.6 In spoedeisende gevallen en indien na
overleg met de Leverancier redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat de
Leverancier niet, niet tijdig of niet naar
behoren voor herstel of vervanging kan of
zal zorg dragen, heeft Opdrachtgever het
recht herstel of vervanging voor rekening
van de Leverancier zelf uit te voeren of
door derden uit te laten voeren.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na
Levering;
9.2 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op
te schorten indien zij een tekortkoming in
de Producten en/of in de eventuele
installatie/montage constateert;
9.3 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag
van de factuur te verminderen met
bedragen die de Leverancier aan haar
verschuldigd is;
9.4 Betaling door Opdrachtgever houdt op
geen enkele wijze afstand van recht in.
Artikel 10. Verpakking
10.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht
de (transport)verpakkingsmaterialen voor
rekening van Leverancier aan deze te
retourneren;
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11.7

11.8

De Leverancier staat gedurende de
overeengekomen garantietermijn of, bij
gebreke daarvan, gedurende twee jaren
vanaf aanvaarding na Levering als bedoeld
in artikel 7, in voor de afwezigheid van
enige
zichtbare
of
onzichtbare
tekortkomingen. De garantieperiode zal
worden verlengd met een periode gelijk
aan de periode(n) gedurende welke de
Producten 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 Producten die ter vervanging zijn
verstrekt en vervangen of gerepareerde
delen van die Producten, daaronder mede
begrepen die delen van de Producten
waarop vervangende of gerepareerde
onderdelen invloed kunnen uitoefenen;
Indien tijdens de garantieperiode een
tekortkoming ontstaat, is de Opdrachtgever
gerechtigd om de Producten ofwel terug te
zenden en onmiddellijk terugbetaling van
de voor die Producten gedane betaling te
verlangen, ofwel te eisen dat de
Leverancier op eerste aanzegging van de
Opdrachtgever voor eigen rekening en
risico alle tijdens de garantieperiode
optredende gebreken herstelt en/of de
Producten of gebrekkige onderdelen
hiervan vervangt, onverminderd het recht
van de Opdrachtgever op vergoeding van
verdere schade en schade geleden door
derden.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 De
Leverancier
garandeert
de
geheimhouding tegen over derden van alle
bedrijfsinformatie,
afkomstig
van
Opdrachtgever, die op enigerlei wijze te
zijner kennis is gekomen of gebracht;
13.2 Bij overtreding van hetgeen in het vorige
lid is bepaald verbeurt de Leverancier aan
Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 5.000,00 per overtreding,
zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist en onverminderd het recht van
Opdrachtgever
op
nakoming
en/of
schadevergoeding.
Artikel 14. Industriële en intellectuele eigendom
14.1 De Leverancier garandeert dat het gebruik,
daaronder begrepen doorverkoop, van de
door hem geleverde Producten of van de
door hem ten behoeve van Opdrachtgever
gekochte of vervaardigde hulpmiddelen
geen
inbreuk
zal
opleveren
op
octrooirechten, merkrechten, modelrechten,
auteursrechten of andere rechten van
derden;
14.2 De Leverancier vrijwaart Opdrachtgever
voor
aanspraken
van derden, die
voortvloeien uit of verband houden met
enigerlei inbreuk op de in het vorige lid
bedoelde rechten.
Artikel 15. Overdracht
15.1 De
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 Opdrachtgever;
15.2 Opdrachtgever heeft het recht aan de
toestemming voorwaarden te verbinden;
15.3 Toestemming van Opdrachtgever zoals
hiervoor bedoeld ontslaat de Leverancier
niet van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst.

Artikel 12. Documentatie; instructie
12.1 De Leverancier dient tegelijk met de
aflevering van Producten alle op de
Producten betrekking hebbende kwaliteitsen garantiebewijzen, keuringsgegevens,
(Nederlandstalige)
gebruikershandleidingen, instructieboeken,
tekeningen, specificaties, technische en
revisiegegevens, en – indien nodig – een
EG-verklaring
van
overeenstemming,
alsmede het betreffende technisch dossier
aan de Opdrachtgever over te leggen. Deze
documenten maken deel uit van de
Levering;

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle
schade die door Opdrachtgever of door
derden wordt geleden als gevolg van een
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16.2

16.3

16.4

16.5

gebrek in zijn Producten waardoor niet die
veiligheid wordt geboden die men
gerechtigd is te verwachten;
De Leverancier is aansprakelijk voor alle
schade die door Opdrachtgever of door
derden wordt geleden als gevolg van
handelen of nalaten van hemzelf, van zijn
personeel of van degenen die door hem bij
de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken;
De Leverancier vrijwaart Opdrachtgever
voor aanspraken van derden op vergoeding
van schade op grond van aansprakelijkheid
als bedoeld in de vorige twee leden van dit
artikel en zal op eerste verzoek van
Opdrachtgever zich in rechte, in plaats van
of gezamenlijk met Opdrachtgever (een en
ander ter beoordeling van Opdrachtgever),
verweren tegen aanspraken als hiervoor
bedoeld;
Voor de toepassing van dit artikel worden
personeel
en
medewerkers
van
Opdrachtgever als derden aangemerkt;
De Leverancier zal zich tegen de
aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel
genoegzaam verzekeren en verleent
Opdrachtgever desgewenst inzage in de
polis.

en/of uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige
schadevergoeding
gehouden
is,
onverminderd eventuele de Opdrachtgever
verder toekomende rechten, daaronder
begrepen het recht van Opdrachtgever op
volledige
schadevergoeding
en/of
nakoming;
17.2 Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze
gevallen op de Leverancier mocht hebben
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn en niet voor compensatie
vatbaar zijn;
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1
Op
de
Overeenkomst
en
alle
overeenkomsten die daaruit voortvloeien is
uitsluitend
Nederlands
recht
van
toepassing;
18.2 De bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam is bevoegd om van geschillen
kennis te nemen.
Artikel 19. Personeel, equipement en materialen
19.1 Door de Leverancier bij de uitvoering van
de Overeenkomst ingeschakeld personeel
dient te voldoen aan door Opdrachtgever
gestelde
bijzondere
eisen
en
bij
afwezigheid daarvan aan de algemene
eisen
van
vakbekwaamheid
en
deskundigheid;
19.2 De Leverancier die bij de uitvoering van de
Overeenkomst personeel inschakelt, stelt
Opdrachtgever bij aanvang van de
uitvoering van de Overeenkomst een kopie
van het identiteitsbewijs van alle
personeelsleden ter hand. De Leverancier
staat er tegenover Opdrachtgever voor in
dat zijn personeel – voor zover van
toepassing
–
beschikt
over
een
tewerkstellingsvergunning in de zin van de
Wet Arbeid Vreemdelingen;
19.3 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever
sprake is van onvoldoende gekwalificeerd
personeel is Opdrachtgever bevoegd om de
verwijdering van dit personeel te gelasten
en is de Leverancier verplicht tot
onverwijlde vervanging met inachtneming
van het bepaalde in lid 1 van dit artikel;

Artikel 17. Ontbinding
17.1 Indien de Leverancier een 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, alsmede in geval van zijn
faillissement of van surseance van betaling
en in geval van stillegging, liquidatie of
overname of enige daarmee vergelijkbare
toestand van de onderneming van de
Leverancier, is hij van rechtswege in
verzuim en heeft Opdrachtgever het recht
de Overeenkomst zonder ingebrekestelling
en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig
geheel of gedeeltelijk te beëindigen door
middel van een schriftelijke kennisgeving
aan
de
Leverancier
en/of
betalingsverplichtingen op te schorten
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19.3

Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot
inspectie en keuring van alle door de
Leverancier bij uitvoering van de
Overeenkomst te gebruiken materialen en
equipement en tot identificatie van
personeel dat door de Leverancier bij
uitvoering van de Overeenkomst wordt
betrokken.

Artikel 20. Terrein en gebouwen van
Opdrachtgever
20.1 De 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
van
Opdrachtgever
moeten worden verricht;
20.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van
de Overeenkomst veroorzaakt door de
omstandigheden zoals hiervoor bedoeld
zijn voor rekening en risico van de
Leverancier.
Artikel 21. Werkzaamheden op het terrein/in de
gebouwen van Opdrachtgever
21.1 De Leverancier draagt er zorg voor dat zijn
aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn
personeel op het terrein en in de gebouwen
van Opdrachtgever geen belemmering
vormen voor de ongestoorde voortgang van
de werkzaamheden van Opdrachtgever en
derden;
21.2 De 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
Opdrachtgever
geldende
voorschriften en reglementen, onder
andere inzake veiligheid, gezondheid en
milieu, en zich dienovereenkomstig te
gedragen.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn op 27
juli 2017 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Gooi-, Eem- en Vechtstreek, onder
nummer 41194761.
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