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1

Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Avans Hogeschool worden onderstaande
begrippen steeds met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebben zowel in
enkelvoud als in meervoud de navolgende betekenis:
Aflevering:

Opdrachtnemer verschaft het bezit van Goederen aan Avans
Hogeschool.

Avans Hogeschool:

De onder Stichting Avans ressorterende hogeschool, hierna te
noemen Avans.

Diensten (Dienst):

De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten
behoeve van een specifieke behoefte van Avans, niet zijnde
Leveringen.

Goederen:

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten in de zin
van artikel 1:3 Burgerlijk Wetboek.

Levering(en):

De door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten
behoeve van Avans te leveren Goederen.

Offerte:

Een schriftelijk aanbod van een (markt)partij tot het sluiten
van een Overeenkomst met Avans.

Offerteaanvraag:

Een aanvraag van Avans voor het uitbrengen van een Offerte.

Opdracht:

De opdracht van Avans aan Opdrachtnemer, tot Levering van
Goederen, dan wel tot het verrichten van Diensten conform de
Overeenkomst.

Opdrachtnemer:

De (markt)partij waarmee de Overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst:

Het door de Opdrachtnemer en Avans te ondertekenen c.q.
ondertekende document waarin het geheel van rechten en
plichten tussen Partijen is opgenomen.

Partij/Partijen:

In enkelvoud Avans of de Opdrachtnemer. In meervoud Avans
en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

Personeel van de
Opdrachtnemer:

Door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de
Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere
hulppersonen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam
zijn.

Prestatie(s):

Het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.
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2

3

Schriftelijk:

Schriftelijke stukken inclusief berichtenverkeer met
elektronische middelen conform artikel 1.1 van de
Aanbestedingswet.

Voorwaarden:

De onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van Avans
Hogeschool.

Werkdag(en):

Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende
feestdagen, en door Avans bepaalde hogeschoolsluiting.

Toepasselijkheid
2.0

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen, Offerten en
Overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Goederen of het
verrichten van Diensten. Deze voorwaarden zijn niet van toepassingen bij
aanbesteding en uitvoering van werken en van technische installatiewerken.
Voor de aanbesteding en uitvoeren van Werken en van Technische
installatiewerken zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden van
toepassing (UAV2012).

2.1

Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover
Partijen dit uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen en
alleen voor de Overeenkomst waarvoor Partijen de afwijking overeenkomen.

2.2

Door het indienen van de Offerte doet de Opdrachtnemer uitdrukkelijk
afstand van de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden en/of
daarmee gelijk te stellen voorwaarden.

2.3

In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden
en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Offerte, Opdracht en totstandkoming van de Overeenkomst
3.0

Offerteaanvragen binden Avans niet. Het is een uitnodiging tot het doen van
een Offerte, ook als deze een termijn bevat.

3.1

Avans kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk
is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en
regelgeving. Avans vergoedt geen kosten of schade die hiermee
samenhangen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2

De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van
negentig dagen, tenzij in de Offerteaanvraag een andere
gestanddoeningstermijn is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op
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de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit, tenzij de Offerteaanvraag een
andere dag vermeldt.

4

3.3

De eventueel bij een Offerte ontvangen documentatie en monsters worden
niet door Avans geretourneerd en/of betaald, tenzij nadrukkelijk Schriftelijk
anders is overeengekomen.

3.4

Een Overeenkomst komt tot stand met de verzending van een expliciete
schriftelijke aanvaarding door Avans van de Offerte van de Opdrachtnemer.
Als expliciete schriftelijke aanvaarding geldt niet de mededeling van de
gunningsbeslissing in een (Europese) aanbestedingsprocedure.

3.5

Alle handelingen die een (markt)partij verricht voorafgaand aan de
totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van die
(markt)partij.

3.6

Indien de Opdrachtnemer geen aanbod of een mondeling aanbod heeft
gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Opdrachtnemer een
Schriftelijke Opdracht van een tot de betreffende opdrachtverstrekking
bevoegde medewerker van Avans binnen veertien dagen na haar
dagtekening Schriftelijk aanvaardt.

3.7

Wijziging van en/of aanvulling op de (lopende) Overeenkomst kan alleen
Schriftelijk plaatsvinden met wederzijds goedvinden.

Uitvoering van de Overeenkomst
4.0

De Opdrachtnemer komt zijn verplichtingen -voortvloeiend uit de
Overeenkomst– na, in nauwe samenwerking met Avans, onverminderd de
eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

4.1

De Opdrachtnemer houdt Avans op de hoogte van de (voortgang van de)
uitvoering van de Overeenkomst en geeft desgevraagd inlichtingen; verder is
de Opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht Avans direct
Schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot
vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is
gehouden.

4.2

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de (rechten en plichten
voortvloeiende uit de) Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen,
zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Avans, welke
toestemming niet op onredelijke gronden wordt onthouden. Avans kan aan
deze toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld met betrekking tot
kennis en deskundigheid van een eventuele onderaannemer, de blijvende
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, of met betrekking tot de goede
naam en faam van de onderaannemer, dan wel (ingeval de Overeenkomst
voortvloeit uit een (Europese) aanbestedingsprocedure) het niet voldoen van
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de onderaannemer aan de in de aanbestedingsprocedure gehanteerde
uitsluitingsgronden.
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4.3

De tussen Avans en de Opdrachtnemer overeengekomen levertijd, dan wel
tijdstip van de Leveringen), geldt als een fatale termijn, behoudens die
omstandigheden die als overmacht als bedoeld in artikel 14 van de
Voorwaarden worden aangemerkt.

4.4

Indien de Opdrachtnemer redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat is
zijn verplichtingen jegens Avans tijdig na te komen, dan is Opdrachtnemer
verplicht Avans hiervan onder vermelding van de reden(en) per omgaande
Schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van de door de
Opdrachtnemer genomen maatregelen ter voorkoming van de vertraging en
nog te nemen maatregelen ter voorkoming van verdere vertraging, alsmede
een nieuwe afleverdatum.

4.5

Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding,
bericht Avans de Opdrachtnemer of zij al dan niet instemt met de gestelde
(voorgenomen) maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming
houdt niet in dat Avans de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en
laat alle andere rechten of vorderingen die Avans op grond van de
Overeenkomst toekomen onverlet.

4.6

De Opdrachtnemer stelt alle informatie, documentatie, inlichtingen,
aanwijzingen et cetera die Avans redelijkerwijs nodig heeft om optimaal
gebruik te maken van de Leveringen en/of Diensten in Schriftelijke vorm aan
Avans ter beschikking.

4.7

De Opdrachtnemer vrijwaart Avans voor strafrechtelijke boetes en
bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a
van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder
begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de
Opdrachtnemer of Avans krijgt opgelegd.

4.8

De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende
gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele
kwaliteitskeurmerken of –certificaten, zoveel mogelijk in de Nederlandse taal,
zonder additionele kosten, aan Avans ter beschikking te stellen, tenzij de
Offerteaanvraag anders vermeldt.

Acceptatie
Acceptatie van Leveringen (Goederen)
5.0
De Aflevering van Goederen geldt niet als acceptatie door Avans.
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5.1

Tenzij schriftelijk een andere tijd is overeengekomen, geschiedt de Levering
uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van de locaties van Avans.
De Opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

5.2

Binnen tien (10) Werkdagen na Aflevering van de Goederen inspecteert
Avans de Goederen met betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en
hoeveelheid en bovendien om vast te stellen of de Goederen voldoen aan
hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. De inspectie van Avans kan het
testen en/of het nemen van monsters van de Goederen inhouden.

5.3

Avans informeert Schriftelijk de Opdrachtnemer -met inachtneming van
artikel 5.1- binnen redelijke termijn of de Goederen zijn geaccepteerd. In het
geval dat Avans de Opdrachtnemer niet binnen dertig 30 dagen Schriftelijk
over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt Avans geacht de Goederen te
hebben geaccepteerd.

5.4

In het geval dat Avans de Goederen afkeurt, stelt Avans de Opdrachtnemer
daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte. Daarbij maakt Avans
aan de Opdrachtnemer zijn klachten voldoende duidelijk. Opdrachtnemer
wordt in de gelegenheid gesteld (voor zijn rekening en risico) bij eerste
aanzegging door Avans binnen een redelijke termijn zijn gebrekkige Levering
te herstellen. Daarna kan dan opnieuw de procedure intreden die hiervoor is
beschreven voor acceptatie.

Acceptatie van Dienst(en)
5.5
Avans beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van tien
(10) Werkdagen na uitvoering, tenzij in de Overeenkomst een andere termijn
is overeengekomen. Indien Avans de resultaten als voldoende beoordeelt,
accepteert Avans deze door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de
Opdrachtnemer.
5.6

Avans informeert Schriftelijk de Opdrachtnemer binnen redelijke termijn of
de Diensten zijn geaccepteerd. In het geval dat Avans de Opdrachtnemer
niet binnen dertig 30 dagen Schriftelijk over de acceptatie heeft
geïnformeerd, wordt Avans geacht de Diensten te hebben geaccepteerd.

5.7

Indien Avans de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt,
stuurt Avans de Opdrachtnemer een Schriftelijke kennisgeving van nietacceptatie. Daarbij maakt Avans aan de Opdrachtnemer zijn klachten
voldoende duidelijk.

5.8

Avans kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen.
Indien Avans externe beoordeling noodzakelijk acht, kan Avans na
kennisgeving aan de Opdrachtnemer de acceptatietermijn verlengen met
nogmaals tien (10) Werkdagen, tenzij in de Overeenkomst een andere
termijn is overeengekomen.
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5.9

Indien Avans zich niet binnen de termijn zoals opgenomen in artikel 5.4, dan
wel na de verlengde termijn zoals opgenomen in artikel 5.6, over de
beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van de Diensten geacht te
zijn geaccepteerd.

5.10

De Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de
Diensten niet zonder voorafgaande toestemming van Avans tijdelijk of
definitief vervangen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat directe
vervanging van die personen noodzakelijk is. Avans weigert haar
toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming
voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende
tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

5.11

Avans kan vervanging verlangen van het personeel van de Opdrachtnemer
indien blijkt dat het personeel, dat met het verrichten van de Diensten is
belast, niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de
Overeenkomst.
Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief
dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd.
Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de
Overeenkomst, stelt de Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua
deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te
vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen Partijen ten aanzien van
deze personen zijn overeengekomen. Eventuele kosten die gepaard gaan met
de door Avans verlangde vervanging van personen komen voor rekening van
de Opdrachtnemer.

Risico
6.0

De te leveren en geleverde Goederen zijn en blijven voor risico van de
Opdrachtnemer tot het moment dat deze namens Avans overeenkomstig het
hiervoor in artikel 5 bepaalde zijn geaccepteerd. Na acceptatie
overeenkomstig artikel 5 gaat de eigendom over.

6.1

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, berust het risico voor Goederen
die door Avans aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld voor
bijvoorbeeld reparatie of be- of verwerking bij de Opdrachtnemer.

6.2

Gezien het vorenstaande is de Opdrachtnemer verplicht de Goederen naar
behoren te verzekeren en andere maatregelen te treffen om het tenietgaan
of het verlies van de Goederen te voorkomen of te beperken en die Goederen
te vervangen indien de Goederen teniet- of verloren gaan.
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7

Eigendom, intellectuele eigendomsrechten en overige rechten
7.0

De tot de Overeenkomst behorende tekeningen, berekeningen, modellen en
andere bescheiden e.d., computerbestanden en andere informatiedragers (al
dan niet van elektronische aard) die de Opdrachtnemer voor de Opdracht
heeft gemaakt of laten maken, blijven of worden eigendom van Avans. De
Opdrachtnemer doet –voor zover binnen de kaders van het auteursrecht
mogelijk- afstand van alle eigendomsrechten met betrekking tot -in het
kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte- auteursrechtelijke werken.

7.1

Een eventueel door de Opdrachtnemer bedongen eigendomsvoorbehoud, dat
zou gelden na acceptatie als geregeld in artikel 6.0, is niet geldig. Avans
wijst hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De
Opdrachtnemer aanvaardt, door de totstandkoming van de Overeenkomst,
deze afwijzing uitdrukkelijk.

7.2

Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten van alle door
haar verstrekte werkproducten en verleent aan Avans een eeuwigdurend,
wereldwijd, niet-exclusief recht tot gebruik van de werkproducten t.b.v.
vooronderzoek, transitie en eventuele verdere doorontwikkeling van de
financiële functie van Avans (inclusief het recht het materiaal, al dan niet
gewijzigd dan wel ingekort te publiceren in relevante uitgaven en
publicaties), zonder dat in dat geval enige tegenprestatie verschuldigd is.

7.3

Indien onder enig relevant rechtstelsel voor de vestiging, overdracht en/of
effectuering van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom een
nadere rechtshandeling is vereist, dient de Opdrachtnemer Avans daarvan
per omgaande op de hoogte te stellen en dient de Opdrachtnemer Avans
daarvoor alle benodigde medewerking om niet te verlenen.

7.4

Onder resultaat als bedoeld in lid 5 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen
in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de
Opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Avans en/of
derden.

7.5

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de
Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de
Overeenkomst.

7.6

Avans behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot
ieder in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar
gemaakt werk. De Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.

7.7

De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren
alsmede de uitgevoerde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of
daaruit resulteert, vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan
het vrije gebruik daarvan door Avans in de weg zouden kunnen staan, zoals
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octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart
Avans tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
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7.8

De Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde Goederen en/of
Diensten op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder
intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi- en merkrechten. De
Opdrachtnemer vrijwaart Avans van aanspraken aan derden ter zake
hiervan.

7.9

In het geval van aanspraken van derden stelt de Opdrachtnemer alles in het
werk om in overleg met Avans te bewerkstelligen dat Avans het ongestoorde
gebruik van het geleverde kan voortzetten.

7.10

In het geval van aanspraken van derden, waarvoor de hierboven genoemde
vrijwaringverplichting geldt (artikel 7.8), vergoedt de Opdrachtnemer alle
schade van Avans. Dit geldt evenzo indien door die derden in rechte een
proceskostenveroordeling wordt gevorderd -op grond van artikel 1019h
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering- en deze proceskostenveroordeling
door de rechter wordt toegewezen.

Vergoeding, meerwerk en minderwerk
8.0

Verrekening van overeengekomen meerwerk of minderwerk vindt plaats
tegen tarieven en/of eenheidsprijzen zoals opgenomen in de Offerte, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

8.1

Er is sprake van ‘meerwerk’ dat voor vergoeding in aanmerking komt indien
het meerwerk betreft ten gevolge van:
• aanvullende wensen;
• gewijzigde inzichten van Avans;
• wijziging van wettelijke voorschriften betreffende de te verrichten
Prestatie;
• de Prestaties aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid.
Tot meerwerk wordt niet gerekend aanvullende werkzaamheden of
gewijzigde inzichten die de Opdrachtnemer bij het sluiten van de
Overeenkomst had behoren te voorzien of andere omstandigheden die
noodzakelijk leiden tot een uitbreiding van de overeengekomen
werkzaamheden.
Indien een van de Partijen meent dat van meerwerk sprake is, informeert de
desbetreffende Partij de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk
Schriftelijk.

8.2

Er is sprake van ‘minderwerk’ dat voor verrekening in aanmerking komt
indien het minderwerk betreft ten gevolge van:
• gewijzigde inzichten van Avans;
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•
•

wijziging van wettelijke voorschriften betreffende de te verrichten
Prestatie;
de Prestaties die de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet
verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd.

Indien een van de Partijen meent dat van minderwerk sprake is, doet de
desbetreffende Partij daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk mededeling
aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen
Partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat met de te
betalen prijs wordt verrekend.
9

Financiële bepalingen
9.0

De in de Offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en wordt
geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de Goederen
en/of Diensten te leveren c.q. uit te voeren op de door Avans aangewezen
plaats. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld lasten, belastingen, accijnzen
en heffingen die onder andere verband houden met de productie, het
vervoer, de verzekering en de in- en/of uitvoer. De in de Offerte vermelde
prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
Geen verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen en prijzen, tenzij
anders is overeengekomen.

9.1

Het recht op betaling ontstaat na acceptatie door Avans, overeenkomstig
artikel 5. Avans betaalt de factuur binnen 30 dagen ná ontvangst mits de
geleverde Goederen en/of de verrichte Diensten zijn geaccepteerd en de
factuur voldoet aan de hieronder gestelde eisen

9.2

De factuur van de Opdrachtnemer wordt digitaal in Pdf-formaat gezonden
naar crediteuren@avans.nl De factuur bevat tenminste:
• de naam van de contactpersoon van Avans;
• opdrachtnummer van Avans;
• specificatie van de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten.
Voorts dient de factuur te voldoen aan de wettelijke vereisten.

9.3

Meerwerk wordt door de Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden en acceptatie daarvan door Avans apart gefactureerd,
conform de in lid 2 van dit artikel gestelde eisen. Daarnaast wordt de aard en
de omvang van de verrichte meer-werkzaamheden in de facturen
uitdrukkelijk vermeld en aan de hand van de Schriftelijke meerwerkopdracht
gespecificeerd.

9.4

Facturen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen en
worden teruggezonden. De in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn
gaat ingeval van retourzending van de factuur niet lopen.

9.5

Dit artikel laat de eventuele rechten van Avans tot onder andere opschorting,
het uitoefenen van een retentierecht, ontbinding en verrekening onverlet.
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10

11

9.6

In het geval dat Avans zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan is
Avans niet eerder gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente dan
nadat Avans door de Opdrachtnemer Schriftelijk een redelijke termijn heeft
gekregen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

9.7

Indien in gedeelten wordt geleverd zonder dat dat is overeengekomen, is
Avans eerst gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs over te
gaan, nadat zij de laatste deelleveringen in goede staat heeft ontvangen en
de levering op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en door Avans is
geaccepteerd. In voorkomend geval gaat de betalingstermijn, zoals genoemd
onder lid 1 van dit artikel, lopen vanaf de datum van de ontvangst van de
factuur, tenzij de factuur eerder is ontvangen dan de laatste deellevering in
goede staat is ontvangen, de levering op de juiste wijze heeft
plaatsgevonden en is geaccepteerd. In laatstgenoemd geval gaat de
betalingstermijn, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, lopen vanaf de eerste
dag volgend op de dag waarop de laatste deellevering op de juiste wijze
heeft plaatsgevonden, in goede staat is ontvangen en is geaccepteerd.

9.8

Indien de Goederen en/of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst
is Avans bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of
gedeeltelijk op te schorten.

Garantie
10.0

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde Goederen en/of Diensten
zijn zoals overeengekomen.

10.1

De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Goederen ten minste één
jaar na levering vrij zijn van fabricage-, constructie-, ontwerp- en
materiaalfouten. Met betrekking tot de uitgevoerde Diensten, verleent de
Opdrachtnemer een garantie gedurende ten minste één jaar vanaf de datum
van oplevering daarvan, tenzij anders overeengekomen.

10.2

De in artikel 10.1 genoemde garantieperiode wordt verlengd met de tijd
gedurende welke van de Goederen wegens een aan Opdrachtnemer toe te
rekenen gebrek of ongeschiktheid, niet het beoogde gebruik kan worden
gemaakt. Ingeval van herstel of vervanging van de Goederen of delen
daarvan, treedt ten opzichte van deze Goederen of onderdelen daarvan de
volle garantietermijn weer in werking.

Geheimhouding
11.0

Partijen verplichten zich om al wat bij de totstandkoming en/of de uitvoering
van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke
karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze
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bekend te maken –inclusief via kanalen van sociale media- of voor eigen
doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of
rechterlijke uitspraak tot bekendmaking verplicht.

12

11.1

Partijen verplichten zich de onder hen werkzame personen of door hen
ingeschakelde derden deze geheimhoudingsplicht na te laten leven en staan
ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

11.2

Partijen hebben het recht om ingeval van overtreding van een van de
voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame
personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per
direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling te ontbinden. Opschorting dan wel ontbinding geschiedt
door middel van een aangetekend schrijven.

11.3

De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Avans, Personeel
van de Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Veiligheid en huisregels
12.0

13

Verwerking persoonsgevens
13.0

14

De Opdrachtnemer verplicht het Personeel van de Opdrachtnemer de door
Avans aangegeven veiligheidsregels en huisregels in acht te nemen. Deze
veiligheids-/en huisregels zijn te vinden op de website van Avans: zie het
document “Informatie Avans Veiligheid” op http://veiligheid.avans.nl
en het document Protocol voorzieningen en huisregels op www.avans.nl/
Over Avans/Organisatie/Inkoop & Aanbesteding. Het onverhoopt op enig
moment niet beschikbaar zijn van de procedures en huisregels van Avans
laat de verplichting om deze in acht te nemen onverlet.

Voor zover opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst persoonsgegevens voor Avans verwerkt, wordt opdrachtnemer
als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt. In dat geval dient
opdrachtnemer in aanvulling op deze overeenkomst, met Avans een
verwerkersovereenkomst aan te gaan. In deze verwerkersovereenkomst
worden de verplichtingen die in het kader van de betreffende verwerking van
persoonsgegevens uit de AVG voortvloeien, nader geregeld. De
verwerkersovereenkomst wordt opgesteld conform de
modelverwerkersovereenkomst van Avans.

Overdracht
14.0

Het is de Opdrachtnemer verboden om haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende vorderingen op Avans dan wel op een met Avans verbonden
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rechtspersoon te cederen, te verpanden (art 3: 98 BW) of over te dragen
(art.3:83 lid 2 BW), onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een
ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande
Schriftelijke toestemming van Avans. Het verbod op verpanding heeft een
goederenrechtelijke werking.
15

16

Overmacht
15.0

De Opdrachtnemer kan zich jegens Avans slechts op overmacht beroepen
-als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek- indien de
Opdrachtnemer Avans zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de
bewijsstukken, Schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

15.1

Een tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtnemer als gevolg van het
tekortschieten in de nakoming van de verplichting van een derde tegenover
de Opdrachtnemer is aan de Opdrachtnemer toe te rekenen.

15.2

Onder overmacht wordt in elk geval niet verstaan: oproer, (georganiseerde)
staking, personeelsgebrek, bedrijfsbezetting, gebrek aan transportmiddelen,
verkeersstoring, tekort aan grondstoffen, storing in energievoorziening,
machinebreuk, bedrijfsstoring, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen, ICTstoringen.

15.3

Gedurende de duur van de overmacht heeft Avans het recht de
betalingsverplichting op te schorten. De Opdrachtnemer doet al hetgeen -en
laat geen middel onbenut- om de duur en schade van de overmacht tot een
minimum te beperken.

15.4

Nadat de overmacht twee (2) maanden heeft geduurd of - als bij de aanvang
daarvan al te voorzien is dat de overmacht situatie meer dan twee (2)
maanden zal duren, nadat de overmacht zoveel langer heeft geduurd dan bij
aanvang voorzien - is Avans gerechtigd om de Overeenkomst door middel
van een Schriftelijke mededeling zonder rechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op de Avans enige verplichting tot
schadevergoeding rust.

Aansprakelijkheid
16.0

Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De
nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de
desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de
overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling
geschiedt Schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn
wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is
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een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de
nalatige Partij in verzuim.
16.1

De Opdrachtnemer vrijwaart Avans tegen eventuele aanspraken van derden
ter zake van schade door deze derden geleden, ten gevolge van de
uitvoering door de Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of
toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Opdrachtnemer,
tenzij sprake is van ondeskundigheid, roekeloosheid of (opzettelijk)
oneigenlijke gebruikmaking van de Goederen of Diensten door de
schadelijdende derde(n). Onder derden worden mede begrepen het
personeel van Avans en zij die in opdracht van Avans werkzaam zijn.

16.2

Indien de Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt
van zaken die in eigendom zijn van Avans, is de Opdrachtnemer
aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Indien
als gevolg van de aanwezigheid van zaken van Avans bij de Opdrachtnemer
ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan de Opdrachtnemer of aan
derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer, tenzij de schade aan Avans te
wijten is.

16.3

De in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden
schade is beperkt:
a. voor een Overeenkomst (inclusief de verlengingsopties) waarvan de
waarde minder bedraagt dan EUR 1 miljoen: tot het bedrag van de
schade (inclusief vervolgschade) per gebeurtenis maar niet meer dan EUR
1 miljoen;
b. voor een Overeenkomst (inclusief de verlengingsopties) waarvan de
waarde EUR 1 miljoen of meer bedraagt: tot het bedrag van de schade
(inclusief vervolgschade) per gebeurtenis, maar niet meer dan de
waarde van de Overeenkomst.
Als tijdstip voor de vaststelling van de waarde van de Overeenkomst geldt
het moment waarop de procedure voor de gunning door Avans is ingeleid.
Avans Hogeschool baseert de geraamde waarde van de Overeenkomst op het
totale bedrag, exclusief omzetbelasting, met inbegrip van opties en
verlengingen van de Overeenkomst.
Ingeval de gunning gelijktijdig in afzonderlijke percelen heeft plaats
gevonden, neemt Avans de totale geraamde waarde van deze percelen als
grondslag.

16.4

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Avans als gevolg van het
niet nakomen door de Opdrachtnemer komen ten laste van de
Opdrachtnemer.
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17

18

Verzekering
17.0

Opdrachtnemer verzekert zich voldoende ter zake zijn aansprakelijkheid op
grond van de wet en/of Overeenkomst jegens Avans. De Opdrachtnemer
verzekert voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn
bedrijfsuitvoering.

17.1

De Opdrachtnemer legt op verzoek van Avans onverwijld (een gewaarmerkt
afschrift van) de polissen over en de bewijzen van premiebetaling ter zake
van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen dan wel een verklaring van
de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het
betaald zijn van de premie. De Opdrachtnemer beëindigt niet zonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Avans de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. De
door de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in
de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

17.2

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, sluit
de Opdrachtnemer af ten minste voor de periode van de uitvoering van de
Overeenkomst.

17.3

De Opdrachtnemer verzekert alle goederen, die Opdrachtnemer van Avans
onder zich krijgt uit hoofde van de Overeenkomst, tegen alle schade,
waaronder begrepen de schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende
bewerking, die aan de goederen kan worden toegebracht gedurende de tijd
dat de Opdrachtnemer de goederen onder zich heeft.

17.4

De Opdrachtnemer vrijwaart Avans tegen de financiële gevolgen van
aanspraken van derden, van welke aard dan ook, derhalve met inbegrip van
aanspraken uit hoofde van keten- en inlenersaansprakelijkheid, Wet op de
identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen en eventuele gevolgschade in
enig verband staan met het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.

Ontbinding
18.0

Ieder van de Partijen heeft, zonder enige verplichting tot schadevergoeding
en onverminderd de haar overigens toekomende rechten en zonder dat een
ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de
Overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang door
middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij(en) geheel of
gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering
van de Overeenkomst met één van de Partijen op te schorten, ingeval:
• één van de Partijen een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of
onderneming heeft genomen;
• de zeggenschap van één van de andere Partij bij een ander komt te
rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
18.1

19

één van de Partijen in staat van faillissement wordt verklaard;
het faillissement van één van de Partijen wordt aangevraagd;
(voorlopige) surseance van betaling ten aanzien van één van de Partijen
wordt verleend;
een regeling met de schuldeisers van één van de Partijen wordt
getroffen;
één van de Partijen de vrije beschikking over (een substantieel deel van)
zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
één van de Partijen overgaat tot staking van zijn onderneming of een
belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen liquidatie van de
onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap;
één van de Partijen tot boedelafstand overgaat;
derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen als bedoeld in
respectievelijk de artikelen 2:24b en 2:24a van het Burgerlijk Wetboek,
direct of indirect zeggenschap (change of control) verkrijgen over de
activiteiten van de Opdrachtnemer;
één van de Partijen fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van)
zijn bedrijf overdraagt.

De Opdrachtnemer stelt alle goederen (Schriftelijke stukken,
computerbestanden, et cetera) die hij in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst onder zich heeft en eigendom van Avans zijn en/of geworden,
binnen tien (10) Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende
werkzaamheden dan wel beëindiging van de Overeenkomst, aan Avans ter
beschikking.

Algemene bepalingen
19.0

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst en/of eventuele aanvullende
overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is
Nederlands recht van toepassing.

19.1

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

19.2

Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de
procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van
de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk van de
Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de rechtbank ZeelandWest-Brabant, locatie Breda.

19.3

De Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor
de verkrijging van een vervolgopdracht.

19.4

Avans behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen en aanvullingen worden Schriftelijk bekend gemaakt aan
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de Opdrachtnemer en worden op een door Avans te bepalen tijdstip
ingevoerd. Indien de Opdrachtnemer door de wijziging in een ongunstiger
positie komt te verkeren, kan hij de Overeenkomst binnen veertien (14)
dagen na de mededeling van de wijziging, opzeggen tegen de datum waarop
de nieuwe Voorwaarden van kracht worden.
19.5

In geval van strijdigheid tussen enige bepaling van de Overeenkomst en deze
Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

19.6

De Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend verplicht om Avans
direct Schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen
leiden tot het verlies van zeggenschap en/of de beschikking over Goederen
die toebehoren aan Avans.
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