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Algemene inkoop- en afnemersvoorwaarden voor goederen en diensten
van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V.
1.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Aanvullende Inkoopvoorwaarden ICT Nederlands Loodswezen B.V.: De Aanvullende
Inkoopvoorwaarden ICT Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V., zoals
gedeponeerd op 21 maart 2019 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
respectievelijk nummer 24165684 en 24168727;
1.2
Afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon voor rekening en ten behoeve van wie
Opdrachtgever de Opdracht verstrekt;
1.3
Algemene Voorwaarden: De Algemene Inkoop- en Afnemersvoorwaarden voor Goederen en
Diensten van Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V., zoals in de
navolgende bepalingen zijn vastgelegd en die in het navolgende ook wel worden aangeduid
als “AV”;
1.4
Gegadigde: De natuurlijke- of rechtspersoon, die ten verzoeke van Opdrachtgever een
aanbieding doet, dan wel zich bereid verklaart een Opdracht uit te voeren;
1.5
Handboek Kwaliteit & Veiligheid: Door Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen
Materieel B.V. opgesteld document dat voorschriften bevat die door derden dienen te worden
nageleefd bij werkzaamheden op het terrein, in de gebouwen of op schepen van Nederlands
Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V.;
1.6
Leverancier: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon bij wie Opdrachtgever Goederen en/of
Diensten bestelt conform de Specificatie en deze AV;
1.7
Opdracht: De Opdracht van Opdrachtgever aan de Leverancier tot levering van Goederen
en/of Diensten en/of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard;
1.8
Opdrachtgever: Nederlands Loodswezen B.V. of Loodswezen Materieel B.V. die ten behoeve
van zichzelf, of ten behoeve van een Afnemer een Overeenkomst van koop/verkoop aangaat,
of een Overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, of een Overeenkomst van
aanneming van werk;
1.9
Overeenkomst: Alle overeenkomsten, inclusief deze AV, tussen Opdrachtgever en Gegadigde
en/of Leverancier betreffende de aankoop van Goederen en/of het afnemen van Diensten
door Opdrachtgever en/of betreffende het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard,
alsmede iedere andere Opdracht die Opdrachtgever aan Gegadigde en/of Leverancier
verstrekt, alsmede alle (rechts-)handelingen die met een en ander verband houden;
1.10
Specificatie: De gedetailleerde omschrijving van de door Leverancier aan Opdrachtgever te
leveren Goederen en/of Diensten of het tot stand te brengen werk, zoals opgenomen in de
Opdracht;
1.11
Werkdag: Elke kalenderdag, niet zijnde zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag
als bedoeld in de Algemene termijnenwet en/of het Besluit gelijkstelling met een algemeen
erkende feestdag.
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze AV
2.1
Deze AV zijn met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van Gegadigde en/of
Leverancier van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten,
inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake
van het door Gegadigde en/of Leverancier leveren van goederen, verrichten van diensten,
uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden.
2.2
Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op deze AV zijn eerst geldig indien
Opdrachtgever daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.3
In geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst van de AV en die van
een vertaling in een andere taal, geldt tussen partijen bij uitsluiting het in de Nederlandse tekst
daaromtrent bepaalde.
2.4
Voor zover de Opdracht mede inhoudt werkzaamheden op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie en automatisering, zullen op deze Opdracht naast deze AV mede
de Aanvullende Inkoopvoorwaarden ICT van toepassing zijn.
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Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1
Gegadigde en/of Leverancier zijn ermee bekend dat Opdrachtgever en Afnemer een
organisatie in stand houden die een grote bijdrage levert aan het veilig en vlot afhandelen van
het scheepvaartverkeer. In verband daarmee dienen de organisaties die behoren tot de
organisatie van Opdrachtgever 24 uur per dag inzetbaar te zijn onder alle
weersomstandigheden. Indien en voor zover Gegadigde en/of Leverancier Goederen en/of
Diensten levert c.q. verricht die verbandhouden met de vorenbedoelde operationele
activiteiten van Opdrachtgever en/of Afnemer, staan Gegadigde en/of Leverancier ervoor in
dat deze voldoen aan de hoogte kwaliteitsmaatstaven.
3.2
Offertes, aanbiedingen et cetera van een Gegadigde en/of Leverancier zijn onherroepelijk,
tenzij uit de offerte, aanbieding et cetera ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend is.
3.3
Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte, aanbieding etcetera zijn voor rekening
van de Gegadigde en/of Leverancier, tenzij Opdrachtgever en/of Afnemer zich tevoren
schriftelijk bereid heeft verklaard de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
3.4
Een Overeenkomst komt tussen Opdrachtgever en/of Afnemer en een Gegadigde en/of
Leverancier pas tot stand indien Opdrachtgever en/of Afnemer een offerte of aanbieding van
een Gegadigde en/of Leverancier schriftelijk heeft aanvaard, dan wel ter zake een schriftelijke
bevestiging heeft verstuurd.
3.5
Indien door Opdrachtgever en/of Afnemer een Opdracht is verstrekt, zonder dat een offerte,
aanbieding et cetera daartoe is ingediend, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke
aanvaarding van de Opdracht door de Gegadigde en/of Leverancier, mits deze aanvaarding
binnen acht Werkdagen na dagtekening van de Opdracht bij de Opdrachtgever en/of Afnemer
is ontvangen.
3.6
In geval van offerte, aanbieding et cetera door een vertegenwoordiger van een Gegadigde
en/of Leverancier kan de Opdrachtgever en/of Afnemer verlangen dat bij de offerte,
aanbieding et cetera een door de Gegadigde en/of Leverancier ondertekende verklaring
wordt gevoegd waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger tot het doen van die offerte, aanbieding
et cetera gemachtigd is.
3.7
Offertes, aanbiedingen et cetera naar aanleiding van aanvragen van Opdrachtgever en/of
Afnemer blijven voor acceptatie geldig tot het tijdstip van beslissing door Opdrachtgever en/of
Afnemer omtrent de Opdracht, doch niet langer dan negentig dagen na de datum waarop de
offerte, aanbieding et cetera is ontvangen, of zoveel korter of langer als in de offerte,
aanbieding et cetera is bedongen.
3.8
De Gegadigde en/of Leverancier mag de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever en/of Afnemer. Aan het geven van toestemming kunnen
door Opdrachtgever en/of Afnemer voorwaarden worden verbonden.
3.9
De Gegadigde en/of Leverancier staan er voor in dat zij op generlei wijze in strijd handelen
met het bepaalde in Artikelen 101 en 102 van het EU-Werkingsverdrag en/of de bepalingen
van de Mededingingswet en meer specifiek dat zij geen (voor-)overleg heeft (gehad) met
concurrenten omtrent prijsvorming, de wijze van uitbrengen van hun offerte, aanbieding et
cetera en/of de verdeling van de door Opdrachtgever en/of Afnemer gevraagde Goederen
en/of Diensten, tenzij zulks rechtens is toegestaan.
3.10
Partijen zullen aan elkaar, noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren
of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking of beloning,
compensatie, of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk. Deze verplichting geldt zowel tijdens de precontractuele fase van de Overeenkomst
als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
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VOORWERP VAN EEN OVEREENKOMST

Artikel 4 Voorwerp van een Overeenkomst
4.1
Gegadigde en/of Leverancier is gehouden de Opdracht strikt volgens de Specificatie en
overigens met inachtneming van de aangevraagde – en bij gebreke daarvan: gebruikelijke –
eisen van deugdelijkheid en goed vakmanschap uit te voeren.
4.2
Te leveren Goederen dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen en zij dienen ten
minste gelijk te zijn aan eventueel door de Opdrachtgever en/of Afnemer gedeponeerde
standmonsters of de door of vanwege de Opdrachtgever en/of Afnemer goedgekeurde
monsters en modellen, afkomstig van de Gegadigde en/of Leverancier.
4.3

4.4

4.5

4.6

Voor zover geen nadere omschrijving van de aan Goederen te stellen eisen door
Opdrachtgever en/of Afnemer is gegeven, dienen deze van goede kwaliteit te zijn en aan de
gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking voor het aangegeven
gebruik te voldoen.
Opdrachtgever en/of Afnemer heeft het recht de Specificatie te wijzigen. Mocht die wijziging
een aanzienlijke afwijking geven in de kosten of de tijd nodig voor de uitvoering van de
Opdracht, dan wordt de prijs of datum van aflevering of oplevering van de Opdracht naar
redelijkheid aangepast.
Gegadigde en/of Leverancier dient uiterlijk binnen vijf Werkdagen vanaf de dag van opgave
van de door Opdrachtgever en/of Afnemer verlangde wijziging schriftelijk kenbaar te maken of
de wijziging afwijking in de kosten en/of de tijd nodig voor de uitvoering meebrengt, bij
gebreke waarvan de Gegadigde en/of Leverancier zijn recht op aanpassing van de Opdracht
verliest. In afwachting van overeenstemming tussen partijen over de mogelijke aanpassing
van de Opdracht zal Gegadigde en/of Leverancier de Opdracht uitvoeren volgens de door
Opdrachtgever en/of Afnemer voorgestelde wijziging.
Gegadigde en/of Leverancier is gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst de
voorschriften opgenomen in het Handboek Kwaliteit & Veiligheid na te leven en erop toe te
zien dat ook zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde of ingehuurde derden deze
voorschriften naleven. Gegadigde en/of Leverancier verklaart het Handboek Kwaliteit &
Veiligheid van Opdrachtgever en/of Afnemer te hebben ontvangen. Op schriftelijk verzoek van
Gegadigde en/of Leverancier verstrekt Opdrachtgever en/of Afnemer nogmaals een kopie van
het Handboek Kwaliteit & Veiligheid.

Artikel 5 Kwaliteitsgarantie
5.1
Gegadigde en/of Leverancier garandeert Opdrachtgever en/of Afnemer de deugdelijkheid van
de door hem afgeleverde Goederen en/of verrichte Diensten en/of tot stand gebracht werken
van stoffelijke aard.
Deze kwaliteitsgarantie omvat ten minste dat:
a. het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor het besteld is;
b. het geleverde nieuw is, van goede kwaliteit, en vrij van fouten voor wat betreft ontwerp,
bewerking, fabricage, constructie en maatvoering, alsmede vrij is van gebreken in de
gebruikte materialen en/of onderdelen;
c. het geleverde is vervaardigd dan wel uitgevoerd volgens de laatste stand der techniek.
d. het geleverde geheel in overeenstemming is met de Specificatie en de overige bepalingen
van de Overeenkomst;
e. het geleverde volledig voldoet aan alle daarop van toepassing zijnde wetten en verdere
regelgeving.
5.2
Goederen en/of Diensten worden tussen partijen als ondeugdelijk aangemerkt indien daaraan
binnen één jaar na oplevering of aflevering gebreken ontstaan, tenzij dit te wijten is aan
opzettelijk of bewust roekeloos verkeerd gebruik door Opdrachtgever en/of Afnemer of een
fundamenteel gebrek aan noodzakelijk onderhoud.
5.3
Indien Opdrachtgever en/of Afnemer constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk)
voldoet aan hetgeen de Gegadigde en/of Leverancier conform de leden a. t/m e. van
hoofdstuk 1 van dit Artikel heeft gegarandeerd, is de Gegadigde en/of Leverancier zonder dat
een nadere ingebrekestelling wordt gevergd in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen
dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Revisie datum 17 maart 2021

Documentnummer VD 9514

Dit is een digitaal gecontroleerd document. Documentcontrole vervalt wanneer het op papier is afgedrukt.

Formulieren Vlootbeheer
2. Inkoop

5.4

5.5

5.6

3.

Pagina 4 van 27

2.3 Algemene Inkoop- en
afnemersvoorwaarden & General
Purchase and Buyer Conditions

Versie 6.0

Indien het geleverde niet blijkt te voldoen aan de Specificatie en/of Overeenkomst zal
Leverancier voor zijn rekening en ter keuze van Opdrachtgever en/of Afnemer op diens eerste
verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij Opdrachtgever en/of
Afnemer er de voorkeur aan geeft de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in Artikel
22 van deze AV te ontbinden, één en ander onverminderd de andere rechten van
Opdrachtgever en/of Afnemer uit hoofde van een tekortkoming, waaronder het recht op
schadevergoeding. Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van reparatie,
demontage en reiskosten) komen voor rekening van Leverancier.
In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Gegadigde en/of Leverancier
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn
garantieverplichtingen, heeft Opdrachtgever en/of Afnemer het recht herstel of vervanging
voor rekening van Gegadigde en/of Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten
voeren. Dit ontslaat Gegadigde en/of Leverancier echter niet van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantietermijn van 12 maanden nadat
de goederen zijn geleverd, dan wel de diensten zijn uitgevoerd. Een overeengekomen
garantietermijn begint na acceptatie van het uitgevoerde herstel, de vervanging of aanvulling
waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn opnieuw te lopen.
LEVERING VAN DIENSTEN

Artikel 6 Relevante Informatie
6.1
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante
informatie en/of documentatie hij van de Opdrachtgever en/of Afnemer verlangt met
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. Bij niet-naleving van de verplichting deze
informatie in te winnen komt de Gegadigde en/of Leverancier van Diensten in geen enkel
geval een beroep en/of een verweer toe, gegrond op schending van een informatieplicht door
de Opdrachtgever en/of Afnemer.
Artikel 7 Leiding en Toezicht
7.1
De in het kader van de uitvoering van de overeengekomen Diensten in te schakelen
(natuurlijke en rechts-)personen staan onder leiding en toezicht van de Gegadigde en/of
Leverancier van de betreffende Diensten. De Opdrachtgever en/of Afnemer draagt ter zake op
geen enkele wijze verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid.
7.2
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten vrijwaart de Opdrachtgever en/of Afnemer voor
eventuele jegens de Opdrachtgever en/of Afnemer ingestelde “werknemers-aanspraken” in de
meest ruime zin van in het kader van de uitvoering van de Diensten in te schakelen en
ingeschakelde natuurlijke personen.
Artikel 8 Ketenaansprakelijkheid
8.1
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten vrijwaart de Opdrachtgever en/of Afnemer voor
aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en de Ontvanger der
Rijksbelastingen in verband met de betaling door de Gegadigde en/of Leverancier of diens
onderaannemer van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale
verzekeringen die verschuldigd worden in verband met de Diensten. De Opdrachtgever en/of
Afnemer is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom
in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of
de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.
8.2
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten zal in het voorkomende geval het daarmee
verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op
geblokkeerde (G-)rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel indien zulks tussen hen is
overeengekomen direct aan de betreffende Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan
wel de Ontvanger der Rijksbelastingen en de Gegadigde en/of Leverancier van Diensten zal
erop toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.
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De Opdrachtgever en/of Afnemer heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de
door de Gegadigde en/of Leverancier van Diensten ter zake van met betrekking tot de
Diensten verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen
en premies sociale verzekeringen waarvoor de Opdrachtgever en/of Afnemer ingevolge de
Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Gegadigde en/of Leverancier
van Diensten te betalen door storting op diens geblokkeerde (G-)rekening.

Artikel 9 Kwaliteit van Dienstverlening en Niet-nakoming
9.1
De door de Gegadigde en/of Leverancier van Diensten te verrichten Diensten moeten aan de
Overeenkomst beantwoorden. Zulks wordt ten volle gegarandeerd door de Gegadigde en/of
Leverancier.
9.2
Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Diensten te stellen eisen is gegeven,
dienen zij in ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke
eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit te voldoen. De
Opdrachtgever en/of Afnemer krijgt te allen tijde Diensten geleverd welke van een
professionele dienstverlener verwacht mogen worden.
9.3
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten garandeert dat de Diensten worden uitgevoerd
met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder
andere kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.
9.4

9.5

De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten garandeert dat hij en zijn personeelsleden te
allen tijde alle door de centrale overheid en gemeentelijke overheid vastgestelde relevante
wet- en regelgeving – bijvoorbeeld betreffende kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid –
zullen naleven bij de uitvoering van de Overeenkomst.
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten garandeert dat hij en zijn personeelsleden de
door de Opdrachtgever en/of Afnemer vastgestelde bedrijfsvoorschriften en –reglementen
strikt zullen naleven.

Artikel 10 Verzekering door Dienstverleners
10.1
De Leverancier en/of Gegadigde dient een verzekering af te sluiten en afgesloten te houden
ter dekking van eventuele risico’s verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 11 Uitvoering en Oplevering van Diensten
11.1
De Gegadigde en/of Leverancier van Diensten zal binnen de in de Overeenkomst vastgelegde
termijn(en) en op de overeengekomen plaats uitvoeren, alsmede op de overeengekomen
plaats en wijze opleveren.
11.2
Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Gegadigde en/of Leverancier dan wel daarmee
gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van werkbriefjes houdt niet
zonder meer goedkeuring in van de geleverde Diensten door de Opdrachtgever en/of
Afnemer. De Opdrachtgever en/of Afnemer behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht
voor om ná feitelijke uitvoering de verrichte Diensten te keuren en te controleren, de Diensten
eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op
haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst.
11.3
Onverminderd de rechten van de Opdrachtgever en/of Afnemer verband houdend met onder
meer onderhoudstermijnen en/of garanties en/of de bevoegdheid van de Opdrachtgever en/of
Afnemer anderszins een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst,
geschiedt oplevering van de Diensten in het voorkomend geval – wanneer de Diensten zich
daarvoor lenen – door middel van acceptatie van de Diensten door de Opdrachtgever en/of
Afnemer na melding van de Gegadigde en/of Leverancier dat de Diensten voltooid en voor
oplevering gereed zijn.
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LEVERING EN KEURING VAN GOEDEREN

Artikel 12 Levertijd
12.1
De Gegadigde en/of Leverancier dient de Overeenkomst uit te voeren binnen de daartoe in de
Overeenkomst overeengekomen uitvoeringstermijn. Het overeengekomen tijdstip van levering
is van wezenlijke betekenis en bij niet-tijdige levering is Gegadigde en/of Leverancier zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.2
Gegadigde en/of Leverancier zal, zodra hem feiten en/of omstandigheden bekend worden
waardoor te voorzien is dat hij aan zijn levertijdverplichting volgens lid 1 van dit Artikel niet kan
voldoen Opdrachtgever en/of Afnemer onverwijld schriftelijk mededeling hiervan doen, met
vermelding van de aard van deze feiten en/of omstandigheden, de door Gegadigde en/of
Leverancier getroffen of te treffen maatregelen en met een inschatting van de vermoedelijke
duur van de vertraging. Bij gebreke van het onverwijld nakomen van deze verplichting komt
aan Gegadigde en/of Leverancier in geen geval een beroep op overmacht toe, onverminderd
de overige aan Opdrachtgever en/of Afnemer volgens de Overeenkomst en de wet
toekomende rechten.
12.3
Voldoet Gegadigde en/of Leverancier geheel of gedeeltelijk niet aan de uit hoofde van het in
leden 1 en 2 van dit Artikel bepaalde, dan is Opdrachtgever en/of Afnemer gerechtigd zonder
rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn verdere rechten de Overeenkomst geheel of ten
aanzien van het niet-tijdig afgeleverde deel daarvan te ontbinden en op kosten van Gegadigde
en/of Leverancier de Overeenkomst voor het niet-nagekomen gedeelte door een derde te
doen verrichten.
12.4
Opdrachtgever en/of Afnemer heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring aan Gegadigde en/of Leverancier de aflevering van de Goederen, of een gedeelte
daarvan, in redelijkheid uit te stellen. Indien Opdrachtgever en/of Afnemer van dit recht
gebruik maakt, zal Gegadigde en/of Leverancier de Goederen zo nodig op een geschikte
plaats identificeerbaar opslaan en geëigende maatregelen treffen om kwaliteitsverlies tegen te
gaan. Opdrachtgever en/of Afnemer zal aan Gegadigde en/of Leverancier de in redelijkheid
ten aanzien van deze opslag door de Gegadigde en/of Leverancier gemaakte kosten
vergoeden.
Artikel 13 Deelleveringen
13.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Gegadigde en/of Leverancier niet gerechtigd
tot het doen van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen,
wordt voor de toepassing van deze AV onder levering mede een deellevering verstaan.
Artikel 14 Verpakking
14.1
Opdrachtgever en/of Afnemer heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen
voor rekening van Gegadigde en/of Leverancier aan deze te retourneren. Opdrachtgever en/of
Afnemer wordt alsdan ten belope van het bedrag, dat voor de emballage in rekening is
gebracht, volledig gecrediteerd.
14.2
Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van Gegadigde en/of Leverancier. Indien op verzoek van Gegadigde
en/of Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico
en rekening van Gegadigde en/of Leverancier.
Artikel 15 Levering en keuring
15.1
De Gegadigde en/of Leverancier zal de Goederen zodanig verpakken en/of beveiligen, dat
deze bij vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en aldaar veilig en zonder
schade kunnen worden gelost en overgenomen.
15.2
De door of vanwege Opdrachtgever en/of Afnemer aan Gegadigde en/of Leverancier gegeven
instructies ter zake van mee te leveren transportdocumenten, conservering, certificering en
aangebrachte merktekens zullen door Gegadigde en/of Leverancier stipt worden opgevolgd.
15.3
De Goederen dienen DDP (ICC Incoterms 2010) te worden afgeleverd op de door
Opdrachtgever en/of Afnemer aangewezen plaats van bestemming.
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Opdrachtgever en/of Afnemer is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde)
Goederen aan een keuring te (doen) onderwerpen. Gegadigde en/of Leverancier zal
Opdrachtgever en/of Afnemer of de door Opdrachtgever en/of Afnemer aan te wijzen
deskundige altijd toegang verlenen en hem kosteloos alle benodigde faciliteiten en assistentie
bieden.
Gegadigde en/of Leverancier zal Opdrachtgever en/of Afnemer tijdig op de hoogte stellen van
door Gegadigde en/of Leverancier uit te voeren tests. Opdrachtgever en/of Afnemer heeft het
recht deze tests bij te wonen of door een door hem aan te wijzen deskundige te laten
bijwonen.
Ongeacht of Opdrachtgever en/of Afnemer al dan niet gebruik heeft gemaakt van zijn rechten
uit hoofde van het bepaalde in de twee voorgaande leden van dit Artikel, en ongeacht wat de
uitkomst is van de aldaar bedoelde bezichtigingen en tests, blijft Gegadigde en/of Leverancier
ten volle verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.
Indien bij een keuring Goederen die een deel van de te verrichten Leverantie uitmaken,
beschadigd, vervormd of geheel of ten dele verbruikt worden, wordt in geval van afkeuring
geen vergoeding toegekend en in geval van goedkeuring geen vervanging gevorderd.
De keuring zal geschieden aan de hand van de in Artikelen 4 en 5 hiervoor bedoelde eisen en
de eventueel overeengekomen keuringsvoorschriften.
Alle op de keuring in de fabriek of in de magazijnen van de Gegadigde en/of Leverancier of
zijn onderleveranciers vallende kosten zijn voor rekening van de Gegadigde en/of Leverancier,
uitgezonderd de kosten van het met de keuring belaste personeel van Opdrachtgever en/of
Afnemer.
Indien de Goederen op het daartoe overeengekomen tijdstip niet ter keuring gereed blijken te
zijn, of de Gegadigde en/of Leverancier geen voor de keuring geschikte lokaliteit ter
beschikking stelt, waardoor de keuring geen voortgang kan vinden, zullen de extra kosten die
hiervan het gevolg zijn, zoals reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel,
voor rekening van de Gegadigde en/of Leverancier komen.
In geval van afkeuring zal Opdrachtgever en/of Afnemer Gegadigde en/of Leverancier
onverwijld een met redenen omklede schriftelijke mededeling doen. Binnen een in deze
mededeling te stellen redelijke termijn zal de Gegadigde en/of Leverancier in de gebreken
dienen te voorzien en de Goederen andermaal ter keuring dienen aan te bieden. Afkeuring zal
niet leiden tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn, tenzij Opdrachtgever en/of
Afnemer daarvoor termen aanwezig acht. Indien de Goederen reeds zijn afgeleverd en zich bij
Opdrachtgever en/of Afnemer bevinden, zal Opdrachtgever en/of Afnemer de afgekeurde
Goederen voor rekening en risico van Gegadigde en/of Leverancier (doen) opslaan. In geval
van herkeuring na afkeuring kunnen de extra daarmee gemoeide kosten, zoals de reis- en
verblijfskosten van het met de keuring belaste personeel, voor rekening van de Gegadigde
en/of Leverancier worden gebracht.
Indien na goedkeuring voorafgaande aan de levering de Goederen bij aankomst op de
overeengekomen plaats van de aflevering niet akkoord worden bevonden, hetzij wegens
beschadiging, hetzij behoudens de gebruikelijke toleranties wegens afwijking van gewicht,
maat of hoeveelheid, hetzij wegens onvoldoende of beschadigde verpakking, kan de
Opdrachtgever en/of Afnemer deze Goederen alsnog geheel of gedeeltelijk weigeren, in welk
geval de geweigerde Goederen geacht worden niet overgenomen te zijn. De Opdrachtgever
en/of Afnemer zal de Gegadigde en/of Leverancier hiervan terstond schriftelijk mededeling
doen onder vermelding der redenen. Weigering van de Goederen zal niet leiden tot verlenging
van de leveringstermijn, tenzij de Opdrachtgever en/of daarvoor termen aanwezig acht.
Na aflevering afgekeurde of opnieuw afgekeurde Goederen blijven ter beschikking van de
Gegadigde en/of Leverancier gedurende 8 (acht) Werkdagen, gerekend van de datum,
waarop het desbetreffende bericht door de Opdrachtgever en/of Afnemer aan de Gegadigde
en/of Leverancier is gezonden. Hetzelfde geldt ten aanzien van na aankomst definitief
geweigerde Goederen. Mocht de Gegadigde en/of Leverancier gedurende de termijn, welke
de Goederen te zijner beschikking staan, daarover niet hebben beschikt, dan kunnen zij op
zijn kosten en voor zijn risico aan hem worden teruggezonden.
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Artikel 16 Eigendom en risico
16.1
De eigendom en het risico van Goederen gaan op Opdrachtgever en/of Afnemer over op het
moment van aflevering, tenzij: (i) anders is overeengekomen, of (ii) de Goederen tijdens of na
de levering door Opdrachtgever en/of Afnemer worden afgekeurd.
16.2
Gegadigde en/of Leverancier garandeert aan Opdrachtgever en/of Afnemer dat de
onbezwaarde eigendom van Goederen wordt verkregen. Gegadigde en/of Leverancier doet
afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het
retentierecht, enig opschortingsrecht of het recht van reclame.
16.3
Gegadigde en/of Leverancier dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het verzekeren van
transportschade tot het moment van eigendomsovergang naar Opdrachtgever en/of Afnemer.
16.4
Goederen, die op het moment der Opdracht reeds eigendom van de Opdrachtgever en/of
Afnemer waren, zijn van het ogenblik, waarop zij ter beschikking van de Gegadigde en/of
Leverancier worden gesteld tot het moment van aflevering op de overeengekomen plaats,
voor risico van de Gegadigde en/of Leverancier.
16.5
In geval van afkeuring, weigering of her-afkeuring gaat het risico van de Goederen weer op de
Gegadigde en/of Leverancier over na verloop van 8 (acht) Werkdagen sedert de dag, waarop
hem het desbetreffende bericht is gezonden.
5.

TEKORTKOMING EN GARANTIE

Artikel 17 Tekortkoming
17.1
Bij een toerekenbare tekortkoming van Gegadigde en/of Leverancier is deze zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
17.2
Onverminderd het recht van Opdrachtgever en/of Afnemer op schadevergoeding en de
overige aan hem toekomende wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare
tekortkoming, is Opdrachtgever en/of Afnemer tevens gerechtigd tot het innen van een
onmiddellijk opeisbare boete van 1% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een
maximum van 15% van het door Opdrachtgever en/of Afnemer in verband met de levering te
betalen bedrag.
17.3
Opdrachtgever en/of Afnemer heeft het recht een onmiddellijk opeisbare verbeurde boete,
alsmede wettelijke rente over bedragen die Opdrachtgever en/of Afnemer heeft
vooruitbetaald, te verrekenen met de te betalen facturen over de periode van het verzuim van
Gegadigde en/of Leverancier.
17.4
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen
indien de partij die het betreft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf Werkdagen na het
intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige
bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
17.5
Indien Gegadigde en/of Leverancier stelt dat één of meer van zijn tekortkomingen hem niet
zijn toe te rekenen en Opdrachtgever en/of Afnemer deze stellingen aanvaardt, heeft
Opdrachtgever en/of Afnemer niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een
dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.
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AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1
Gegadigde en/of Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband
met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
18.2
Gegadigde en/of Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en/of Afnemer tegen alle financiële
gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, inclusief aanspraken die voortvloeien uit
of verband houden met het niet naleven van de in Artikelen 7:658 en 7:611 BW bedoelde
zorgplicht of het niet voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever en/of
Afnemer dient zich afdoende te verzekeren tegen de in de in het voorgaande lid van dit Artikel
bedoelde schade. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op
enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Gegadigde en/of
Leverancier zal op zijn verkeringspolissen doen aantekenen dat eventuele uitkeringen door de
verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade
daadwerkelijk heeft geleden. Gegadigde en/of Leverancier zal Opdrachtgever en/of Afnemer
op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen.
18.3
Opdrachtgever en/of Afnemer zijn niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van
Gegadigde en/of Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van het leidinggevende personeel van Opdrachtgever en/of
Afnemer. Onder bewuste roekeloosheid als hiervoor bedoeld wordt uitsluitend verstaan een
handelen waarbij het leidinggevende personeel er subjectief mee bekend is dat de kans dat
het handelen schade veroorzaakt bepaald groter is dan de kans dat het handelen geen
schade veroorzaakt.
7.

PRIJZEN, FACTUREN EN BETALING

Artikel 19 Prijzen
19.1
Alle prijzen zijn vast en gelden DDP (ICC Incoterms 2010) en omvatten alle kosten in verband
met de nakoming van de verplichtingen van Gegadigde en/of Leverancier, inclusief kosten van
deugdelijke verpakking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.2
De prijzen luiden exclusief BTW.
19.3
Partijen zijn jegens elkaar gehouden een BTW registratienummer te verstrekken, alsmede
terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. In geval Gegadigde en/of
Leverancier de onder dit lid genoemde verplichting niet nakomt, zal Gegadigde en/of
Leverancier aan Opdrachtgever en/of Afnemer vergoeden de BTW en andere bedragen voor
zover Opdrachtgever en/of Afnemer die verschuldigd mocht zijn als gevolg van het door
Gegadigde en/of Leverancier tekortschieten in deze verplichting.
19.4
Indien uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de prijs zal worden herzien in geval van wijziging
in de materiaalprijzen, de valutakoersen, het loonpeil, de sociale lasten of de belastingen
andere dan winstbelastingen, geldt het volgende:
a) de herziening moet, voor het geval zij aanleiding geeft tot prijsverhoging, niet van
overheidswege zijn verboden;
b) de wijze van herziening en de factoren welke verrekenbaar zullen zijn, moeten in de
aanbieding van de Gegadigde en/of Leverancier, zoals deze door de Opdrachtgever en/of
Afnemer is aanvaard zijn vermeld;
c) herziening vindt slechts plaats, indien de verschillen in prijs bepaalde, vooraf
overeengekomen grenzen overschrijden;
d) verrekening van de wijzigingen is slechts mogelijk indien deze plaatsvinden tussen de
datum van de aanbieding en de dag, waarop het Goed geleverd is, mits niet later dan de dag
waarop het uiterlijk geleverd moet zijn;
e) stijging van de verrekenbare factoren na het verstrijken van de overeengekomen
leveringstermijn heeft geen herziening tot gevolg;

Revisie datum 17 maart 2021

Documentnummer VD 9514

Dit is een digitaal gecontroleerd document. Documentcontrole vervalt wanneer het op papier is afgedrukt.

Formulieren Vlootbeheer
2. Inkoop

Pagina 10 van 27

2.3 Algemene Inkoop- en
afnemersvoorwaarden & General
Purchase and Buyer Conditions

Versie 6.0

f) een uit de stijging van de materiaalprijzen voortvloeiende prijsverhoging zal niet worden
verrekend, indien en voor zover de Gegadigde en/of Leverancier heeft nagelaten al datgene
te doen wat redelijkerwijs van een goed Gegadigde en/of Leverancier gevorderd kan worden
om het prijsrisico bij de aanschaffing van de voor de uitvoering der order benodigde
materialen te beperken.;
g) ten aanzien van de verschillen, welke uit de herziening voortvloeien, vindt geen
winstverrekening plaats;
h) de door de Opdrachtgever en/of Afnemer aangewezen accountant is gerechtigd te
beoordelen of en in hoeverre de prijs terecht is herzien; de Gegadigde en/of Leverancier zal
daartoe inzage geven van alle boeken en bescheiden, waarvan de accountant dit nodig acht;
deze controle draagt een vertrouwelijk karakter en strekt zich niet verder uit dan voor de
beoordeling van de prijsherziening noodzakelijk is.
Artikel 20 Facturering en betaling
20.1
Opdrachtgever en/of Afnemer zal de geleverde Goederen dan wel uitgevoerde Diensten aan
Gegadigde en/of Leverancier betalen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen en onder voorwaarde dat de geleverde Goederen dan
wel uitgevoerde Diensten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende
documentatie, waaronder de correct geadresseerde en volledige factuur.
20.2
Indien zulks vooraf is overeengekomen, wordt ten hoogste 20 (twintig) % van de prijs als
garantiebedrag door Opdrachtgever en/of Afnemer gereserveerd. Dit bedrag zal aan de
Gegadigde en/of Leverancier worden uitbetaald, nadat hij aan al zijn uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan en de vastgestelde garantietermijn is verstreken.
20.3
Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt in euro’s, tegen de koers geldend op de
datum van de factuur.
20.4
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en/of Afnemer is
Gegadigde en/of Leverancier niet gerechtigd zijn vorderingen op Opdrachtgever en/of
Afnemer aan een derde over te dragen.
20.5
Wanneer dit bij het verstrekken van de Opdracht of het sluiten van de Overeenkomst is
overeengekomen, zal Opdrachtgever en/of Afnemer één of meer betalingen aan Gegadigde
en/of Leverancier verrichten bij wege van voorschot tegen te zijnen genoegen door
Gegadigde en/of Leverancier te stellen zekerheid. Deze zekerheid heeft de vorm van een
bankgarantie, afgegeven volgens het door de Opdrachtgever en/of Afnemer te verstrekken
model (conform bijlage A) door een bankinstelling die Opdrachtgever en/of Afnemer daartoe
aanvaardbaar acht. In geval Goederen in gedeelten worden geleverd aan Opdrachtgever
en/of Afnemer, zal de gestelde zekerheid naar rato worden verminderd. Indien de
leveringstermijn anders dan door overmacht dan wel door schuld van de Opdrachtgever en/of
Afnemer wordt overschreden, kan de Opdrachtgever en/of Afnemer gedurende deze
overschrijding aanspraak maken op de wettelijke interesten over de voorschotten, welke voor
de te laat geleverde Goederen zijn verstrekt.
20.6
Teneinde de betaling van de overeengekomen prijs of een voorschot te kunnen verkrijgen,
dient de Gegadigde en/of Leverancier facturen in te zenden in aantal en op de wijze als in de
Opdracht is vermeld. Op de facturen dienen steeds het nummer en de datum van de
desbetreffende Opdracht te worden vermeld.
20.7
Betaling door Opdrachtgever en/of Afnemer houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
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Artikel 21 Opschorting van betaling en verrekening
21.1
Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten is Opdrachtgever en/of Afnemer bevoegd de
betaling aan Gegadigde en/of Leverancier op te schorten, zolang Gegadigde en/of
Leverancier dan wel één van zijn groepsmaatschappijen ten opzichte van Opdrachtgever
en/of Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van verplichtingen uit andere
overeenkomsten tussen partijen.
21.2
Opdrachtgever en/of Afnemer is evenzeer gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een
tekortkoming in de Goederen en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
21.3
Opdrachtgever en/of Afnemer is gerechtigd iedere schuld van hem aan Gegadigde en/of
Leverancier te verrekenen met iedere vordering die Opdrachtgever en/of Afnemer heeft op
Gegadigde en/of Leverancier dan wel op groepsmaatschappijen van laatstgenoemde. Indien
de door Opdrachtgever en/of Afnemer in verrekening gebrachte vordering nog niet opeisbaar
is zal een disconto gelden gelijk aan de wettelijke rente over de periode vanaf de
verrekeningsverklaring tot de vervaldatum.
8.

ONTBINDING

Artikel 22 Wanprestatie en insolventie van Gegadigde en/of Leverancier
22.1
In geval van toerekenbare tekortkoming door Gegadigde en/of Leverancier in de nakoming
van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en
in geval van stillegging, intrekking van een eventuele vergunning, beslag op (een deel van)
bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of
overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Gegadigde en/of
Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
22.2
Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever en/of Afnemer de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Gegadigde en/of Leverancier of één van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft
aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever en/of Afnemer of aan
één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
22.3
In de hiervoor in leden 1 en 2 van dit Artikel bedoelde gevallen heeft de Opdrachtgever en/of
Afnemer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
22.4
Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan
Gegadigde en/of Leverancier.
22.5
Niettegenstaande een ontbinding van de Overeenkomst als hiervoor in dit Artikel bedoeld,
behoudt de Opdrachtgever en/of Afnemer al zijn rechten en behoudt Gegadigde en/of
Leverancier al zijn verplichtingen als in deze AV geregeld of uit de wet voortvloeiend.
9.

ANNULERING OVEREENKOMST

Artikel 23 Annulering om moverende redenen
23.1

Opdrachtgever en/of Afnemer is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst door middel van
schriftelijke opzegging geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat gerechtelijke
tussenkomst noodzakelijk is wanneer Opdrachtgever en/of Afnemer om hem moverende
redenen van (verdere) uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst wenst af te zien. In een
zodanig geval zal Opdrachtgever en/of Afnemer aan Gegadigde en/of Leverancier uitsluitend
de directe kosten gemaakt voorafgaande aan de beëindiging, aangevuld met de directe
kosten voor beëindiging van de Overeenkomst vergoeden.
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DOOR OPDRACHTGEVER EN/OF AFNEMER TER BESCHIKKING GESTELDE GOEDEREN

Artikel 24 Door Opdrachtgever en/of Afnemer ter beschikking gestelde goederen
24.1
Opdrachtgever en/of Afnemer blijft eigenaar van de Goederen die hij in verband met de
Overeenkomst aan Gegadigde en/of Leverancier ter beschikking stelt. Indien de bedoelde
Goederen bestanddeel worden van een zaak verkrijgt Opdrachtgever en/of Afnemer in
afwijking van het in Artikel 16 bepaalde van rechtswege, zonder dat daartoe een nadere
leveringshandeling is vereist, de eigendom van die zaak. Het in Artikel 16 bepaalde inzake
risico blijft onverminderd van kracht.
24.2
Gegadigde en/of Leverancier zal alle Goederen die hij van Opdrachtgever en/of Afnemer
ontvangt in verband met de Overeenkomst op eigen kosten ten gunste van Opdrachtgever
en/of Afnemer op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg
zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging ongeacht door welke oorzaak.
24.3
Gegadigde en/of Leverancier zal alle modellen, stempels, tekeningen of andere hulpmiddelen
die Opdrachtgever en/of Afnemer hem verschaft na uitvoering van de Overeenkomst in goede
staat aan de Opdrachtgever en/of Afnemer retourneren, tenzij Opdrachtgever en/of Afnemer
hem schriftelijk andere instructies geeft. Gegadigde en/of Leverancier zal deze hulpmiddelen
geheel voor eigen risico gebruiken. Opdrachtgever en/of Afnemer is niet aansprakelijk voor
eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van deze hulpmiddelen door Gegadigde en/of
Leverancier of derden. Gegadigde en/of Leverancier zal deze hulpmiddelen niet gebruiken
voor, noch zal hij machtiging geven of toelaten dat zij gebruikt worden door derden voor of in
verband met enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst.
11.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 25 Intellectuele eigendom
25.1
Gegadigde en/of Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door
Opdrachtgever en/of Afnemer van de geleverde Goederen. Hij vrijwaart Opdrachtgever en/of
Afnemer tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun
intellectuele en industriële eigendomsrechten.
25.2
Gegadigde en/of Leverancier is gerechtigd de informatie welke in het kader van de
Overeenkomst verstrekt is door Opdrachtgever en/of Afnemer te gebruiken, echter uitsluitend
in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Opdrachtgever
en/of Afnemer.
25.3
Indien en voor zover het ontwerp voor het te leveren Goed door de Opdrachtgever en/of
Afnemer is verstrekt, vrijwaart deze de Gegadigde en/of Leverancier tegen aanspraken van
derden wegens schending van octrooien of licenties, mits en voor zover de Gegadigde en/of
Leverancier de navolgende voorwaarden stipt nakomt:
a. De Gegadigde en/of Leverancier zich onmiddellijk, onder toezending van de nodige
gegevens, met de Opdrachtgever en/of Afnemer in verbinding stelt, zodra een derde zich,
in of buiten rechte, met enige aanspraak tot hem richt;
b. De Gegadigde en/of Leverancier zich behoudens toestemming van de Opdrachtgever
en/of Afnemer onthoudt van enige maatregelen met betrekking tot de onder a. bedoelde
aanspraak en de behandeling daarvan met inbegrip van het voeren van onderhandelingen
en processen, volledig overlaat aan de Opdrachtgever en/of Afnemer.
25.4
Gegadigde en/of Leverancier verleent aan Opdrachtgever en/of Afnemer een niet-exclusieve
onherroepelijke licentie ten aanzien van zijn rechten van intellectuele eigendom en andere
exclusieve rechten met betrekking tot onder de Overeenkomst afgeleverde Goederen.
Krachtens deze licentie heeft Opdrachtgever en/of Afnemer het recht op gebruik en
toepassing binnen de eigen bedrijfsuitoefening van in de Goederen verwerkte vindingen en
knowhow voor zover door de bedoelde rechten beschermd, waaronder begrepen het
repareren en/of doen repareren van de Goederen, en heeft hij voorts de bevoegdheid de
Goederen, al dan niet als bestanddeel van andere zaken, te leveren aan derden. De
vergoeding voor deze licentie is in de prijs inbegrepen.
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OVERMACHT

Artikel 26 Overmacht
26.1
In geval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen
over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de
overmachtstoestand langer duurt dan 14 (veertien) dagen, heeft de andere partij het recht de
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op
schadevergoeding zal ontstaan.
26.2
Onder overmacht aan de zijde van Gegadigde en/of Leverancier wordt in ieder geval niet
verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Gegadigde en/of
Leverancier ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van Gegadigde en/of
Leverancier of door Gegadigde en/of Leverancier ingeschakelde derden, uitval van
hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Gegadigde en/of Leverancier en
overheidsmaatregelen ten laste van Gegadigde en/of Leverancier.
13.

GEHEIMHOUDING

Artikel 27 Geheimhouding
27.1
Gegadigde en/of Leverancier erkent in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in
het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever en/of Afnemer.
Deze vertrouwelijke informatie (waaronder informatie met betrekking tot producten, resultaten
van bedrijfsactiviteiten, etc.) blijft de exclusieve eigendom van Opdrachtgever en/of Afnemer
en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, aan
een derde worden verstrekt of anderszins worden gebruikt voor enig ander doel dan de
uitvoering van de Overeenkomst.
27.2
Tevens zal Gegadigde en/of Leverancier zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever en/of Afnemer geen informatie over haar relatie met Opdrachtgever en/of
Afnemer verschaffen aan enige derde.
27.3
Gegadigde en/of Leverancier is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in het eerste lid van
dit Artikel op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de
Overeenkomst heeft ingeschakeld. Gegadigde en/of Leverancier staat ervoor in dat deze
werknemers/derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.
27.4
Gegadigde en/of Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst
evenals overige bedrijfsinformatie geheim houden en niets daaromtrent openbaar maken
zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en/of Afnemer.
27.5
Bij overtreding van het in de voorgaande leden gestelde zal Gegadigde en/of Leverancier ten
gunste van Opdrachtgever en/of Afnemer een direct opeisbare boete verbeuren van EUR
2.500 (vijfentwintighonderd euro) voor iedere overtreding, onverminderd het recht van de
Opdrachtgever en/of Afnemer om de door de overtreding werkelijk geleden schade op de
Gegadigde en/of Leverancier te verhalen.
14.

TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

Artikel 28 Toepasselijk recht/geschillen
28.1
Op de Overeenkomst, waarvan deze AV deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing.
28.2
Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht.
28.3
Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam.
28.4
Indien de Gegadigde en/of Leverancier buiten Nederland is gevestigd, heeft de
Opdrachtgever en/of Afnemer nochtans het recht het geschil aan het oordeel van de
bevoegde buitenlandse rechter te onderwerpen.
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Nederlands Loodswezen kent een klachtenregeling waar leveranciers klachten kwijt kunnen.
De klachtenregeling is te vinden op onze website.
INWERKINGTREDING AV

Artikel 29 Inwerkingtreding AV
29.1
Deze voorwaarden treden in werking op 21 maart 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam voor het Nederlands Loodswezen B.V. onder nummer 24165684 en
voor Loodswezen Materieel B.V. onder nummer 24168727.
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General Purchase and Buyer Conditions for Goods and Services
of Nederlands Loodswezen B.V. and Loodswezen Materieel B.V.
1. GENERAL CONDITIONS
Article 1 - Definitions
In these general conditions, the following definitions apply:
1.1 Additional Purchase Conditions ICT Nederlands Loodswezen B.V.: The Additional Purchase
Conditions ICT Nederlands Loodswezen B.V. and Loodswezen Materieel B.V., as filed with the
Dutch Chamber of Commerce in Rotterdam on 21 March 2019 under number 24165684 and
24168727 respectively;
1.2 Buyer: The natural or legal person for whose account and benefit the Client places an Order;
1.3 General Terms and Conditions: The General Purchase and Buyer Conditions for Goods and
Services of Nederlands Loodswezen B.V. and Loodswezen Materieel B.V., as laid down in the
following provisions, hereinafter also referred to as the “GTC”;
1.4 Candidate: The natural or legal person who, at the request of the Client, makes an offer or
declares oneself willing to carry out an Order;
1.5 Handboek Kwaliteit & Veiligheid (Quality & Safety Handbook): A document drawn up by
Nederlands Loodswezen B.V. and Loodswezen Materieel B.V. containing provisions which
third parties are to comply with when they are carrying out works on the premises, in the
buildings, or on the ships of Nederlands Loodswezen B.V. and Loodswezen Materieel B.V.;
1.6 Supplier: Any natural or legal person with whom the Client orders Goods and/or Services in
accordance with the Specification and these GTC;
1.7 Order: The Client's Order to the Supplier for the supply of Goods and/or Services and/or the
creation of a work of a tangible nature;
1.8 Client: Nederlands Loodswezen B.V. or Loodswezen Materieel B.V. which, for the benefit of
itself or for the benefit of a Buyer, enters into an Agreement for sale-purchase, or an Agreement
for some services, or an Agreement for contracting work;
1.9 Agreement: Any agreement, including these GTC, between Client and Candidate and/or
Supplier, with respect to the purchase of Goods and/or Services by the Client, and/or with
respect to the creation of a work of a tangible nature, including any other Order given by the
Client to the Candidate and/or Supplier, and including all acts and legal acts in connection with
the foregoing;
1.10 Specification: The detailed description, as per Order, of the Goods and/or Services to be
supplied, or the work to be created, by the Supplier for the Client;
1.11 Working day: Each calendar day not being a Saturday, Sunday or a recognised public holiday
as referred to in the Algemene termijnenwet (Dutch General Extension of Time Limits Act)
and/or the Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag (Dutch Recognized
Public Holiday Status Decree).
Article 2 - Applicability of the GTC
2.1 These GTC, to the explicit exclusion of any terms and conditions used by the Candidate and/or
Supplier, are applicable to all requests, quotations, offers, purchase orders, order confirmations,
agreements and other legal acts in respect of the supply of services, the execution of orders
and the performance of other works by the Candidate and/or Supplier.
2.2 Deviations from or additions to these GTC in any form whatsoever are only valid if the Client
has agreed thereto in writing.
2.3 In the event of any discrepancies between the meaning of the Dutch text of the GTC and its
translation in another language, the provisions laid down in this regard in the Dutch text
exclusively apply.
2.4 Insofar as the Order also includes works in the area of information and communication
technology and automation, the Aanvullende Inkoopvoorwaarden ICT (Additional Purchase
Conditions ICT) shall apply in addition to these GTC.
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Article 3 - Formation of the Agreement
3.1 Candidate and/or Supplier acknowledge that Client and Buyer maintain an organisation that
makes a major contribution to the safe and smooth handling of shipping traffic. In this respect,
all organisations belonging to the Client's organisation have to be available 24 hours per day
under all weather conditions. If and insofar as Candidate and/or Supplier delivers or provides
Goods and/or Services related to the Client's and/or Buyer's operational activities mentioned
above, the Candidate and/or Supplier guarantee that these Goods and/or Services comply with
the highest quality standards.
3.2 Any quotations, offers, et cetera, originating from a Candidate and/or Supplier are irrevocable,
unless the quotation, offer, et cetera, unambiguously shows that it is without any obligation.
3.3 Any costs necessary to prepare a quotation, offer, et cetera, are for the account of the
Candidate and/or Supplier, unless the Client and/or Buyer, in writing in advance, has declared
himself willing to reimburse the costs in full or in part.
3.4 An Agreement between Client and/or Buyer and a Candidate and/or Supplier is only concluded
if Client and/or Buyer has accepted an offer from the Candidate and/or Supplier in writing, or
has sent a written confirmation in this respect.
3.5 If Client and/or Buyer has given an Order for which no quotation, offer, et cetera, has been
submitted, the Agreement will be concluded by the Candidate's and/or Supplier's written
acceptance of the Order, on condition that the Client and/or Buyer has received this acceptance
within eight Working Days after the date of the Order.
3.6 If a quotation, offer, et cetera, has been submitted by a representative of the Candidate and/or
Supplier, the Client and/or Buyer may request that the quotation, offer, et cetera, be
accompanied by a declaration, signed by the Candidate and/or Supplier, to the effect that the
representative has been authorized to submit this quotation, offer, et cetera.
3.7 Any quotations, offers, et cetera, in response to a request to that effect from Client and/or Buyer
remain valid for acceptance until the time of decision by Client and/or Buyer with regard to the
Order, but not longer than ninety days after the date of receipt of the quotation, offer, et cetera,
or shorter or longer as has been stipulated in the quotation, offer, et cetera.
3.8 The Candidate and/or Supplier may not transfer, either in whole or in part, the rights and
obligations arising from an Agreement to third parties without the Client's and/or Buyer's written
consent. The Client's and/or Buyer's consent may be subject to conditions.
3.9 The Candidate and/or Supplier guarantee that in no way they act in violation of the provisions of
Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and/or the
provisions of the Competitive Trading Act and, more specifically, that they have not conducted
any consultations (or preliminary consultations) with competitors about price formation, the way
in which quotations, offers, et cetera, are submitted, and/or the way in which Goods and/or
Services requested by the Client and/or Buyer are divided among them, unless this is permitted
by law.
3.10 Parties shall not offer to each other or to third parties, or seek or accept from or be promised by
third parties for themselves or for any other party, any gift, remuneration, compensation or profit
of any kind whatsoever which can be interpreted as an illegal practice. This obligation applies
both during the pre-contractual stage of the Agreement and during the execution of the
Agreement.
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OBJECT OF AN AGREEMENT

Article 4 - Object of an Agreement
4.1 The Candidate and/or Supplier is obliged to execute the Agreement strictly in accordance with
the Specification and in all other respects in accordance with the requested - and, for lack
thereof, the usual - requirements of reliability and professional practice.
4.2 The Goods to be delivered must meet the agreed requirements and they must at least be equal
to the standard samples (if any) deposited by the Client and/or Buyer, or to any samples and
models obtained from the Candidate and/or Supplier and approved by or on behalf of the Client
and/or Buyer.
4.3 Insofar as the Client and/or Buyer has given no detailed description of the requirements to be
met by the Goods, they must be of good quality and meet the usual requirements of soundness,
effectiveness and finishing relevant for the declared use.
4.4 Client and/or Buyer has the right to modify the Specification. In case this modification would
bring a significant difference to the costs or the time required for the execution of the Order, the
price or the date of completion or delivery of the Order will be reasonably adjusted.
4.5 Not later than five Working days from the date the modification was requested by the Client
and/or Buyer, the Candidate and/or Supplier must notify the Client and/or Buyer in writing
whether the modification entails any difference in costs and/or time necessary for the execution
of the Order, in the absence of which the Candidate and/or Supplier will lose his right to adjust
the Order. Pending agreement between the parties on the possible adjustment of the Order, the
Candidate and/or Supplier shall execute the Order according to the modification proposed by
the Client and/or Buyer.
4.6 For the execution of the Agreement, the Candidate and/or Supplier is obliged to comply with the
provisions included in the Quality & Safety Handbook and sees to it that his staff and any third
parties engaged or hired by him also comply with these provisions. The Candidate and/or
Supplier declares to have received the Quality & Safety Handbook from the Client and/or Buyer.
On written request of the Candidate and/or Supplier, the Client and/or Buyer once again issues
a copy of the Quality & Safety Handbook.
Article 5 - Quality Guarantee
5.1 The Candidate and/or Supplier guarantees the Client and/or Buyer that the Goods delivered
and/or Services rendered and/or works of a tangible nature created by him are of sound
condition.
This quality guarantee at least includes the following:
a) The delivered item is suitable for the purpose for which it has been ordered;
b) The delivered item is new, of good quality and free of any faults in terms of design,
processing, manufacture, construction and dimensions, as well as free of any defects in the
materials and/or components used;
c) The delivered item has been manufactured or constructed according to the latest state of the
art;
d) The delivered item fully complies with the Specification and with the other provisions of the
Agreement;
e) The delivered item fully complies with all applicable laws and further regulations.
5.2 Goods and/or Services are considered to be faulty by the parties if defects arise within one year
after delivery or completion unless this is attributable to deliberate or intentional reckless use by
the Client and/or Buyer, or to a fundamental lack of necessary maintenance.
5.3 If the Client and/or Buyer discovers that the items delivered do not (fully or partially) meet the
requirements guaranteed by the Candidate and/or Supplier in conformity with paragraphs a. to
e. of chapter 1, of this Article, the Candidate and/or Supplier will be in default without any further
notice of default being required, unless the latter can prove that the failure cannot be attributed
to him.
5.4 If the items delivered appear not to comply with the Specification and/or the Agreement, the
Supplier shall, at his own expense and at the discretion of the Client and/or Buyer at his first
request repair, replace or supplement the missing items, unless the Client and/or Buyer prefers
to terminate the Agreement in accordance with the provisions of Article 22, of these GTC, all of
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which is without prejudice to any other rights the Client and/or Buyer may have on account of a
failure, including the right to compensation of damages.
All costs related to this (including those for repair, disassembly and travelling costs) are at the
Supplier’s expense.
In cases of urgency and in cases when, after consultation with the Candidate and/or Supplier, it
may reasonably be assumed that he will fail to comply with his guarantee obligations, the Client
and/or Buyer has the right to carry out the repair or replacement himself or to have this carried
out by third parties at the expense of the Candidate and/or Supplier This does not release the
Candidate and/or Supplier from his obligations under the Agreement.
Unless agreed otherwise in writing, a guarantee period of 12 months applies following the date
when the goods were delivered or the services provided. The agreed guarantee period begins
again after acceptance of the executed repairs, the replacement, or the supplement, to which
the guarantee provisions apply.
PROVISION OF SERVICES

Article 6 - Relevant Information
6.1 The Candidate and/or Supplier of Services indicates in writing in good time which relevant
information and/or documentation he requires from Client and/or Buyer with respect to the
execution of the Agreement.
In the event of non-compliance with the obligation to obtain this information, the Candidate
and/or
Supplier of Services is in no way entitled to lodge an appeal and/or to set up a defence, based
on the Client's and/or Buyer's violation of an obligation to provide information.
Article 7 - Management and Supervision
7.1 Any natural and legal persons engaged within the context of the performance of the agreed
Services are under management and supervision of the Candidate and/or Supplier of the
Services concerned. The Client and/or Buyer bears no responsibility or liability in this respect in
any way whatsoever.
7.2 The Candidate and/or Supplier of Services indemnifies the Client and/or Buyer in the broadest
sense against any possible “employees' claims” brought against the Client and/or Buyer with
respect to any natural persons engaged or to be engaged in the context of the performance of
the Services.
Article 8 - Vicarious Tax Liability (Liability of Subcontractors)
8.1 The Candidate and/or Supplier of Services indemnifies the Client and/or Buyer against any
claims of the Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen - UWV (Dutch Employee Insurance
Agency) and the Collector of State Taxes with respect to payment by the Candidate and/or
Supplier or his subcontractor of wage taxes and national insurance contributions which are due
in connection with the Services. The Client and/or Buyer is entitled at all times to withhold the
above-mentioned wage taxes and national insurance contributions from the contract price and
to pay them directly to the Dutch Employee Insurance Agency (UWV) and/or the Collector of
State Taxes.
8.2 Where applicable, the Candidate and/or Supplier of Services shall solely deposit the relevant
part of his subcontractor's invoices to blocked ‘G’-type bank accounts of his subcontractors, or,
if so agreed between them, directly to the relevant Employee Insurance Agency or the Collector
of State Taxes; the Candidate and/or Supplier of Services shall see to it that the subcontractors
shall pay their subcontractors in a similar way.
8.3 Where applicable, the Client and/or Buyer has the right at all times to pay the wage taxes and
national insurance contributions which are due with regard to the activities related to the
Services carried out by the Candidate and/or Supplier of Services - and for which the Client
and/or Buyer is jointly and severally liable in accordance with the Wet Ketenaansprakelijkheid
(Dutch Liability of Subcontractors Act) - by depositing them to the Candidate's and/or Supplier of
Services’ blocked ‘G’-type bank account.
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Article 9 - Service Quality and Non-compliance
9.1 The Services performed by the Candidate and/or Supplier of Services must comply with the
Agreement. This is fully guaranteed by the Candidate and/or Supplier.
9.2 Insofar as no detailed description has been given with respect to the requirements set to the
Services, they must in any case be of good quality at all times and at least meet the usual
requirements of quality, soundness, effectiveness and professionalism. The Client and/or Buyer
is at all times provided with Services that a professional service provider can be expected to
deliver.
9.3 The Candidate and/or Supplier of Services guarantees that the Services are delivered with due
observance of all relevant legal provisions or requirements with regard to, inter alia, quality,
safety, environment and health.
9.4 The Candidate and/or Supplier of Services guarantees that, during the execution of the
Agreement, he and his staff members shall at all times comply with all relevant legislation and
regulations laid down by central and municipal governments relating to, for instance, safety,
environment and health.
9.5 The Candidate and/or Supplier of Services guarantees that he and his staff members shall
strictly comply with any company rules and regulations laid down by the Client and/or Buyer.
Article 10 - Insurance of Service Providers
10.1 The Supplier and/or Candidate must take out insurance and must remain insured to cover any
risks related to the execution of the Agreement.
Article 11 - Performance and Delivery of Services
11.1 The Candidate and/or Supplier of Services shall carry out his services within the period (or
periods) stipulated in the Agreement and at the agreed place and shall deliver them at the
agreed place in the agreed manner.
11.2 The actual execution of the Services by the Candidate and/or Supplier or any associated
activities such as, for instance, the signing off of time sheets, does not automatically imply the
Client's and/or Buyer's approval of the Services supplied. The Client and/or Buyer expressly
reserves the right at all times to inspect and check the Services supplied after their actual
execution or, if necessary, to reject these Services or, otherwise and where appropriate, claim
his rights arising from the Agreement.
11.3 Without prejudice to any other rights of the Client and/or Buyer related to, among other things,
defects liability periods and/or guarantees, and/or the Client's and/or Buyer's claim to otherwise
invoke his rights arising from the Agreement, the delivery of the Services, where applicable and
deemed appropriate with respect to these Services, takes place by means of acceptance of the
Services by the Client and/or Buyer after the Candidate's and/or Supplier's notification that the
Services are completed and ready for delivery.
4.

DELIVERY AND INSPECTION OF THE GOODS

Article 12 - Delivery period
12.1 The Candidate and/or Supplier must execute the Agreement within the execution time agreed in
the Agreement. The agreed time of delivery is of essential importance and in case of late
delivery, the Candidate and/or Supplier is in default without any further notice of default being
required.
12.2 As soon as the Candidate and/or Supplier discovers any facts and/or circumstances from which
it is anticipated that he will not be able to meet his delivery time in accordance with paragraph 1,
of this Article, he shall immediately notify in writing the Client and/or Buyer of the same, stating
the nature of these facts and/or circumstances, the measures taken or to be taken by the
Candidate and/or Supplier and the probable duration of the delay. If the Candidate and/or
Supplier fails to promptly comply with this obligation, he is in no way entitled to invoke force
majeure, without prejudice to any other rights to which Client and/or Buyer is entitled in
accordance with the Agreement and the law.
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12.3 If Candidate and/or Supplier fully or partially fails to comply with the provisions of paragraphs 1
and 2 of this Article, the Client and/or Buyer is entitled to terminate the Agreement entirely, or to
terminate that part of the Agreement which is not timely delivered, without judicial intervention
and without prejudice to his other rights, and to have the failed part of the Agreement executed
by a third party at the Candidate's and/or Supplier's expense.
12.4 The Client and/or Buyer has the right to reasonably postpone the delivery of the Goods, or part
thereof, by giving written notice to the Candidate and/or Supplier. If Client and/or Buyer wishes
to exercise this right, the Candidate and/or Supplier shall, if necessary, identifiably store the
Goods in a suitable location and take appropriate measures to prevent loss of quality. The
Client and/or Buyer shall reimburse the Candidate and/or Supplier for costs reasonably incurred
with respect to this storage.
Article 13 - Partial Deliveries
13.1 Unless agreed otherwise in writing, the Candidate and/or Supplier is not entitled to make partial
deliveries. Where the performance of partial deliveries has been agreed, ‘a delivery’ for the
purpose of these GTC also means ‘a partial delivery’.
Article 14 - Packaging
14.1 The Client and/or Buyer has the right at all times to return the packaging materials (or transport
packaging materials) to the Candidate and/or Supplier at the Candidate's and/or Supplier's
expense. In such a situation, the Client and/or Buyer will be fully credited for the amount that
has been charged for the packaging.
14.2 Processing or destruction of packaging materials (or transport packaging materials) is a
responsibility of the Candidate and/or Supplier. If, at the Candidate's and/or Supplier's request,
packaging materials are processed or destructed, this will be done at the risk and for the
account of the Candidate and/or Supplier.
Article 15 - Delivery and Inspection
15.1 The Candidate and/or Supplier shall pack and/or secure the Goods in such a way that, when
transported, they reach their destination in good condition and can be safely unloaded and
taken over without any damage.
15.2 Any instructions given by or on behalf of the Client and/or Buyer to the Candidate and/or
Supplier with regard to transport documents, conservation, certification, and markings delivered
along with the Goods shall be strictly complied with by the Candidate and/or Supplier.
15.3 The Goods must be delivered DDP (as defined in the Incoterms 2010) at the place of
destination as indicated by the Client and/or Buyer.
15.4 The Client and/or Buyer has the right at all times to inspect, or to have inspected the Goods
delivered or to be delivered. The Candidate and/or Supplier shall always admit the Client and/or
Buyer or the expert designated by him and provide him with all necessary facilities and
assistance free of charge.
15.5 The Candidate and/or Supplier shall timely inform the Client and/or Buyer of any tests to be
carried out by the Candidate and/or Supplier. The Client and/or Buyer has the right to be
present at these tests or to have an expert of his choice be present at such tests.
15.6 Irrespective of whether or not the Client and/or Buyer has exercised his rights under the
provisions of the two preceding paragraphs of this Article, and irrespective of the outcome of the
inspections and tests mentioned in these paragraphs, the Candidate and/or Supplier remains
fully responsible for a correct execution of the Agreement.
15.7 If, during an inspection, it becomes apparent that the Goods that form part of the Delivery to be
made are damaged, deformed or partly or wholly consumed, no compensation is granted in the
event of their rejection and no replacement is claimed in the event of their approval.
15.8 The inspection shall be carried out on the basis of the requirements referred to in Articles 4 and
5 and, where applicable, the agreed inspection instructions.
15.9 All costs in connection with the inspection in the factory or the warehouses of the Candidate
and/or Supplier or his subcontractors are at the expense of the Candidate and/or Supplier with
the exception of the costs of the Client's and/or Buyer's staff charged with the inspection.
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15.10 If it turns out that the Goods are not ready for inspection at the agreed time, or if the Candidate
and/or Supplier does not provide suitable premises for the inspection, as a result of which the
inspection cannot take place, the extra costs ensuing from this, such as travel and subsistence
expenses of the staff charged with the inspection, shall be at the expense of the Candidate
and/or Supplier.
15.11 In the event of rejection, the Client and/or Buyer shall immediately notify the Candidate and/or
Supplier by means of a written, reasoned notification. The Candidate and/or Supplier shall have
to make good the defects within a reasonable period as stated in the notification after which he
must once more present the Goods for inspection. Rejection shall not lead to an extension of
the agreed delivery period, unless the Client and/or Buyer finds there are grounds for doing so.
If the Goods have already been delivered and are at the Client's and/or Buyer's location, the
Client and/or Buyer shall store these Goods (or have them stored) at the risk and expense of
the Candidate and/or Supplier. In the event of re-inspection after rejection, the extra costs
involved, such as travel and subsistence expenses of the staff charged with the inspection, can
be charged at the expense of the Candidate and/or Supplier.
15.12 If approval was granted before delivery, but the Goods are found to be faulty at their arrival at
the agreed place, either because of damage, or (save for the usual tolerances) because of
deviations in weight, size or quantity, or because of insufficient or damaged packaging, the
Client and/or Buyer can still refuse these Goods in full or in part, in which case the refused
Goods are deemed not to have been taken over. The Client and/or Buyer immediately notifies
the Candidate and/or Supplier of this in writing, stating the reasons for the refusal. Refusal of
the Goods shall not lead to an extension of the agreed delivery period, unless the Client and/or
Buyer finds there are grounds for doing so.
15.13 Goods which, after their delivery, were rejected or rejected again remain at the disposal of the
Candidate and/or Supplier for a period of 8 (eight) Working Days from the date on which the
message concerned was sent by the Client and/or Buyer to the Candidate and/or Supplier. The
same applies with respect to Goods which, after their arrival, were definitely refused. Should the
Candidate and/or Supplier not have disposed of the Goods during the period that they were at
his disposition, they can be sent back to him at his own expense and risk.
Article 16 - Title and Risk
16.1 Title and risk in the Goods pass to the Client and/or Buyer on the moment of delivery, unless (i)
otherwise agreed, or unless (ii) the Goods are rejected by the Client and/or Buyer during or after
delivery.
16.2 The Candidate and/or Supplier guarantees the Client and/or Buyer that unencumbered
ownership of the Goods is passed on to him. The Candidate and/or Supplier waives all rights
and powers he has on the ground of the right of retention, the right of suspension, or the right to
complaint.
16.3 The Candidate and/or Supplier must arrange for a suitable insurance at his own expense
against transit damage until the moment of transfer of ownership to the Client and/or Buyer.
16.4 Those Goods which, at the moment of the Order, were already owned by the Client and/or
Buyer are at the risk of the Candidate and/or Supplier from the moment when they are placed at
the disposal of the Candidate and/or Supplier until the moment of delivery at the agreed
location.
16.5 In the event of rejection, refusal or renewed rejection, the risk of the Goods again passes to the
Candidate and/or Supplier after 8 (eight) Working Days from the date on which the message
concerned was sent to him.
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FAILURE AND GUARANTEE

Article 17 - Failure
17.1 In the event of an attributable failure on the part of the Candidate and/or Supplier, he is in
default without any further notice of default being required.
17.2 Without prejudice to the Client’s and/or Buyer's right to compensation and any other legal
r ights arising from an attributable failure, the Client and/or Buyer also has the right to collect an
immediately due and payable penalty of 1% per day from the date of the default with a
maximum of 15% of the amount payable by the Client and/or Buyer in connection with the
delivery.
17.3 The Client and/or Buyer has the right to offset any immediately payable penalty, together with
the statutory interest over the amounts paid in advance by the Client and/or Buyer, with the
invoices payable during the period when the Candidate and/or Supplier was in default.
17.4 Either party may only rely on non-attributable failures towards the other party if the relevant
party notifies the other party of such invocation in writing as soon as possible, but no later than
five Working Days of the occurrence of the non-attributable failure, on submission of the
necessary evidence.
17.5 If the Candidate and/or Supplier argues that one or more of his failures cannot be attributed to
him and the Client and/or Buyer accepts these arguments, the Client and/or Buyer nevertheless
has the right to terminate the Agreement. In such a situation, the parties shall not claim
damages from each other.
6.

LIABILITY

Article 18 - Liability
18.1 The Candidate and/or Supplier is liable for any and all damage which may arise in connection
with the execution of his obligations under the Agreement.
18.2 The Candidate and/or Supplier indemnifies the Client and/or Buyer against any and all financial
consequences of claims by third parties in connection with the execution of his obligations
under the Agreement, including any claims arising from or connected with the failure to comply
with the duty of care as referred to in Articles 658 and 611, of Book 7, of the Dutch Civil Code,
or with the failure to conform to the Arbeidsomstandighedenwet (Dutch Working Conditions
Act).The Client and/or Buyer must take out adequate insurance against the damage referred to
in the previous paragraph of this Article. This obligation to take out insurance also extends to
auxiliary materials involved in the execution of the Agreement in any way whatsoever.The
Candidate and/or Supplier shall arrange to have endorsed on his insurance policies that any
possible benefits by the insurance company will be paid directly to the person who actually
suffered the damage. The Candidate and/or Supplier shall allow the Client and/or Buyer to
inspect the relevant insurance policies immediately on request.
18.3 The Client and/or Buyer is not liable for any damage suffered on the part of the Candidate
and/or Supplier, unless the damage results from intent or deliberate recklessness on the part of
the Candidate's and/or Supplier's executive staff.
‘Deliberate recklessness’ as referred to
above is understood to mean exclusively an act of which the executive staff is subjectively
aware that the possibility that this act will result in damage is substantially greater than the
possibility that it will not result in damage.
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PRICES, INVOICES AND PAYMENT

Article 19 - Prices
19.1 All prices are fixed and based on DDP (as defined in the ICC Incoterms 2010) and include all
the costs involved in complying with the obligations of the Candidate and/or Supplier, including
the costs for proper packaging, unless agreed otherwise in writing.
19.2 Prices are given exclusive of VAT.
19.3 The Parties are mutually obliged to provide each other with a VAT registration number and to
immediately notify each other of any changes in this respect. In the event that the Candidate
and/or Supplier fails to comply with the obligations referred to in this paragraph, the Candidate
and/or Supplier shall reimburse the Client and/or Buyer for VAT and any other amounts insofar
as they may be due from the Client and/or Buyer as a result of the Candidate's and/or Supplier's
failure to comply with this obligation.
19.4 If it has been expressly agreed that the price will be revised in the event of changes to the
prices of materials, the exchange rates, the wage level, the national insurance contributions or
taxes other than tax on profits, the following will apply:
a) The revision, in the event that it gives rise to a price increase, must not be forbidden by the
government;
b) The revision method and the factors which will be offsettable must be stated in the offer of
the Candidate and/or Supplier, as accepted by the Client and/or Buyer;
c) Revision takes place only if the differences in price exceed certain limits agreed in advance;
d) The changes will only be offsettable if such changes take place between the date of the offer
and the date on which the Goods have been delivered, on the condition that this date is not later
than the agreed delivery date;
e) An increase in the offsettable factors following expiry of the agreed delivery period does not
lead to a revision;
f) A price increase arising from an increase in the prices of materials shall not be set off if and
to the extent that the Candidate and/or Supplier has omitted to take such action as may
reasonably be expected from a proper Candidate and/or Supplier to limit the price risk
associated with the purchase of the materials necessary for the execution of the Order;
g) No profit settlement takes place with regard to differences arising from the revision;
h) The accountant designated by the Client and/or Buyer is entitled to assess whether and to
what extent the price has been correctly revised; the Candidate and/or Supplier shall allow
inspection of all the books and documents the accountant deems necessary; this inspection is
confidential and does not extend beyond what is necessary for the assessment of the price
revision.
Article 20 - Invoicing and Payment
20.1 Payment shall be made by the Client and/or Buyer for the delivered Goods or the Services
provided by the Candidate and/or Supplier within 30 (thirty) days of the invoice date, unless
agreed otherwise in writing and under the condition that the delivered Goods or the Services
provided have been approved, and after receipt of all accompanying documentation, including
the comprehensive invoice, correctly addressed.
20.2 If agreed beforehand, an amount not exceeding 20 (twenty) % of the price will be reserved by
the Client and/or Buyer as guaranteed amount. This amount shall be paid to the Candidate
and/or Supplier after he has complied with all his obligations arising from the Agreement and
after expiry of the guarantee period.
20.3 Payment of the agreed price will be made in euros at the exchange rate prevailing at the date of
invoice.
20.4 Except for prior written consent of the Client and/or Buyer, the Candidate and/or Supplier is not
entitled to transfer his claims on the Client and/or Buyer to any third party.
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20.5 If agreed at the time the Order was placed or the Agreement was concluded, the Client and/or
Buyer shall make one or more payments to the Candidate and/or Supplier by means of an
advance to provide security to the satisfaction of the Candidate and/or Supplier. This security
has the form of a bank guarantee provided by the Client and/or Buyer and issued in accordance
with a model (conform Appendix A) by a banking institution judged adequate for that purpose by
the Client and/or Buyer. In case the Goods are delivered in parts to the Client and/or Buyer,
the security provided shall be reduced proportionally. If the delivery period will be exceeded
other than due to force majeure or a fault of the Client and/or Buyer, the Client and/or Buyer,
during this failure to meet the deadline for delivery, can claim the statutory interests in respect of
the advance payments made for these late deliveries.
20.6 In order to receive payment of the price agreed or obtain an advance payment, the Candidate
and/or Supplier must send a specified number of invoices in the manner as stated in the Order.
The invoices must always contain the number and the date of the Order concerned.
20.7 Payment by the Client and/or Buyer does not in any way constitute a waiver of rights.
Article 21 - Suspension of Payment and Set-Off
21.1 Without prejudice to his legal rights of suspension, the Client and/or Buyer is entitled to suspend
payment to the Candidate and/or Supplier as long as the Candidate and/or Supplier or one of
his group companies is in default with respect to the compliance with obligations from other
agreements between parties.
21.2 The Client and/or Buyer is likewise entitled to suspend payment if he discovers any failure in the
delivered Goods or, where applicable, their installation/assembly.
21.3 The Client and/or Buyer is entitled to settle any debt owed to the Candidate and/or Supplier with
any claim the Client and/or Buyer may have on the Candidate and/or Supplier or on the group
companies of the latter. If the claim set off by the Client and/or Buyer is not yet due and
payable, a discount rate shall apply identical to the statutory interest over the period from the
settlement statement until the due date.
8.

TERMINATION

Article 22 - Default or Insolvency of the Candidate and/or Supplier
22.1 In the event of attributable failure of the Candidate and/or Supplier in complying with his
obligations under the Agreement or other agreements arising from it, together with, inter alia, in
the event of his bankruptcy, suspension of payments, and in the event of closing down,
withdrawal of a licence (if any), seizure of the business assets or goods (or part thereof)
intended for the performance of the Agreement, liquidation or takeover or any comparable
situation of the Candidate's and/or Supplier’s business, he is in default by operation of law.
22.2 Without prejudice to all other rights, the Client and/or Buyer may fully or partially terminate the
Agreement if the Candidate and/or Supplier or one of his subordinates or representatives offers
or has offered or provided any benefit to a person that forms part of the company of the Client
and/or Buyer or to any of his subordinates or representatives.
22.3 In the above-mentioned cases referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Client and/or
Buyer is entitled to terminate the Agreement unilaterally, in full or in part, without any notice of
default being required and without judicial intervention.
22.4 Termination of the Agreement is effected by registered letter or by means of a bailiff's
notification to the Candidate and/or Supplier.
22.5 Notwithstanding a termination of the Agreement as referred to in the above-mentioned Article,
the Client and/or Buyer retains all his rights, and the Candidate and/or Supplier retains all his
obligations provided for under these GTC or arising from the law.
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CANCELLATION OF THE AGREEMENT

Article 23 - Cancellation for Reasons Deemed Appropriate
23.1 The Client and/or Buyer has the right at all times to terminate the Agreement in full or in part by
means of written notification, without judicial intervention being necessary, when the Client
and/or Buyer wishes to decline the execution or further execution of the Order or the Agreement
for reasons of his own. In such a case, the Client and/or Buyer shall only reimburse the
Candidate and/or Supplier the direct costs incurred before termination, supplemented by the
direct costs in connection with the termination of the Agreement.
10.

GOODS MADE AVAILABLE BY THE CLIENT AND/OR BUYER

Article 24 - Goods Made Available by the Client and/or Buyer
24.1 The Client and/or Buyer remains the owner of the Goods made available by him to the
Candidate and/or Supplier in connection with the Agreement. If the Goods referred to become
a component part of a thing, the Client and/or Buyer acquires, by way of derogation from the
provisions of Article 16, and by operation of law, without any further act of transfer being
required, the ownership of that thing. The provisions of Article 16 concerning risk remain in full
force.
24.2 The Candidate and/or Supplier shall insure all the Goods received from the Client and/or Buyer
in connection with the Agreement at his own costs in favour of the Client and/or Buyer under the
usual conditions against any damage resulting from complete or partial loss or damage,
irrespective of the cause.
24.3 All models, stamps, drawings or other auxiliary materials provided by the Client and/or Buyer to
the Candidate and/or Supplier shall be returned in good condition to the Client and/or Buyer
after the execution of the Agreement, unless the Client and/or Buyer issues instructions to the
contrary in writing. These auxiliary materials are used entirely at the risk of the Candidate and/or
Supplier. The Client and/or Buyer is not liable for any possible adverse effects resulting from
the use of these auxiliary materials by the Candidate and/or Supplier or any third parties. The
Candidate and/or Supplier shall not use these auxiliary materials nor shall he give authorisation
or allow that they are used by third parties for or in connection with any other purpose than the
execution of the Agreement.
11.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Article 25 Intellectual Property
25.1 The Candidate and/or Supplier guarantees the free and uninterrupted use of the delivered
Goods by the Client and/or Buyer. He indemnifies the Client and/or Buyer against any financial
consequences resulting from any third party claims on account of any infringement of their
intellectual and industrial property rights.
25.2 The Candidate and/or Supplier is entitled to use the information provided in the context of the
Agreement by the Client and/or Buyer, however, solely in connection with the Agreement. This
information is and remains the property of the Client and/or Buyer.
25.3 If and to the extent that the design for the item to be delivered has been provided by the Client
and/or Buyer, he indemnifies the Candidate and/or Supplier against any claims from third
parties in connection with infringement of patents or licences, if and in so far as the Candidate
and/or Supplier strictly complies with the following conditions:
a) The Candidate and/or Supplier promptly contacts the Client and/or Buyer by sending him the
relevant information as soon as a third party, judicially or extra judicially, submits any claim
against him;
b) Subject to the permission of the Client and/or Buyer, the Candidate and/or Supplier refrains
from any measures with regard to the claim referred to under a. and leaves the handling of the
claim, including the conduct of negotiations and legal proceedings, exclusively to the Client
and/or Buyer.
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25.4 The Candidate and/or Supplier grants the Client and/or Buyer a non-exclusive, irrevocable,
licence with regard to his intellectual property rights and other exclusive rights in connection
with the delivered Goods under the Agreement. By virtue of this licence, the Client and/or Buyer
is entitled to use and apply the inventions and know-how incorporated in the Goods for his own
business operations, insofar as these inventions and know-how are protected by the rights
referred to, including the repair of the Goods and/or to have them repaired; furthermore, the
Client and/or Buyer is authorized to deliver the Goods, whether or not as a component of other
goods, to third parties. The fee for this licence has been included in the price.
12.

FORCE MAJEURE

Article 26 - Force Majeure
26.1 In the event of force majeure on the part of a party, the performance of the Agreement is
suspended in full or in part for the duration of the period of force majeure, without the parties
being obliged to pay each other any compensation in this regard.
If the situation of force
majeure lasts longer than 14 (fourteen) days, the other party will be entitled to terminate the
Agreement with immediate effect by giving notice in writing without judicial intervention being
necessary and without any right to compensation of damages arising from this.
26.2 Force majeure on the part of the Candidate and/or Supplier is in any case not understood to
mean lack of staff, strikes, illness of staff, default of third parties engaged by the Candidate
and/or Supplier, transport problems on the part of the Candidate and/or Supplier or on the part
of third parties engaged by the Candidate and/or Supplier, failure of auxiliary materials, liquidity
or solvency problems of the Candidate and/or Supplier or government measures at the expense
of the Candidate and/or Supplier.
13. CONFIDENTIALITY
Article 27 – Confidentiality
27.1 The Candidate and/or Supplier acknowledges that, in the context of the execution of the
Agreement, he may come into the possession of confidential information of the Client and/or
Buyer. This confidential information (including information with regard to products, results of
business operations, et cetera) remains the exclusive property of the Client and/or Buyer and
without prior written consent it may not be disclosed, or provided to a third party, or otherwise
be used for any other purpose than the execution of the Agreement.
27.2 Without the express written consent of the Client and/or Buyer, the Candidate and/or Supplier
shall also not disclose any information about his relationship with the Client and/or Buyer to any
third party.
27.3 The Candidate and/or Supplier is obliged to impose the same obligation as referred to in the
first paragraph of this Article to his employees or third parties engaged by him in the execution
of the Agreement. The Candidate and/or Supplier guarantees that these employees/third
parties do not act in violation of their obligation of confidentiality.
27.4 The Candidate and/or Supplier shall maintain confidentiality with regard to the existence, the
nature and content of the Agreement, as well as of any other business information and shall not
disclose anything related to it without the written consent of the Client and/or Buyer.
27.5 In the event of violation of the provisions referred to in the previous paragraphs, the Candidate
and/or Supplier shall incur an immediately payable penalty of EUR 2,500 (two thousand five
hundred euros) in favour of the Client and/or Buyer for each violation, without prejudice to the
Client's and/or Buyer's right to recover the actual damage suffered from the Candidate and/or
Supplier.
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14. APPLICABLE LAW/DISPUTES
Article 28 - Applicable Law/Disputes
28.1 The Agreement of which these GTC form part is governed exclusively by Dutch law. The
provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG, Vienna, 11 April 1980) do not apply.
28.2 Disputes between parties, including disputes that are only considered as such by one of the
parties, will be settled by means of proper consultation as much as possible.
28.3 If the Parties fail to reach a solution, the disputes will be settled by the competent court in
Rotterdam, the Netherlands.
28.4 If the Candidate and/or Supplier is established outside the Netherlands, the Client and/or Buyer
will nevertheless be entitled to submit the dispute to the opinion of the competent foreign court.
28.5 Nederlands Loodswezen has a complaints procedure where suppliers can submit complaints.
The complaints procedure can be found on our website.
15. ENTRY INTO FORCE of the STC
Article 29 - Entry into Force of the STC
29.1 These terms and conditions enter into force on 21 March 2019 and have been filed with the
Kamer van Koophandel (Dutch Chamber of Commerce) at Rotterdam, for Nederlands
Loodswezen B.V. under number 24165684, and for Loodswezen Materieel B.V. under number
24168727.
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