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Algemeen

Artikel 1

Definities

Acceptatie
Aflevering
Bijlage
Leveringstermijn
Contractant
Diensten (dienst)
De stichting
(opdrachtgever)
Goederen
Leveringen (levering)
Leverancier
Meerwerk

Minderwerk
Offerte
Offerteaanvraag

Opdracht

Overeenkomst

Partij(en)
Personeel van
contractant

Prestatie
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De goedkeuring door de stichting van (onderdelen van) de Prestatie.
Het verschaffen van het bezit van de goederen aan de Stichting.
Het aanhangsel bij de overeenkomst of bij de voorwaarden, dat deel
uitmaakt van de overeenkomst of van de voorwaarden.
De in de overeenkomst genoemde datum of termijn waarop of
waarbinnen de overeengekomen prestatie dient te worden geleverd.
De in de offerteaanvraag, opdracht of de overeenkomst genoemde
wederpartij van de stichting.
De door de contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van
een specifieke behoefte van de stichting, niet zijnde werken of leveringen.
Stichting Scala College & Coenecoop College.
Alle zaken en vermogensrechten in de zin van artikel 3.1 Burgerlijk
Wetboek.
De door de contractant op basis van de overeenkomst ten behoeve van de
stichting te leveren goederen.
De dienstverlener, opdrachtnemer, wederpartij van opdrachtgever
Niet in de overeenkomst begrepen werkzaamheden die leiden tot kosten
die de vergoeding te boven gaan en waarover vooraf schriftelijke
overeenstemming is bereikt.
In de overeenkomst begrepen werkzaamheden die niet behoeven te
worden verricht en die leiden tot verlaging van de vergoeding.
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de stichting voor te
verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de
vigerende
Aanbestedingswet
en
de
vigerende
Europese
aanbestedingsrichtlijnen.
De schriftelijke en ondertekende opdracht van de stichting aan
contractant waarin is omschreven de prestatie, de vergoeding en de
overige specifieke voorwaarden.
Al hetgeen tussen de stichting en de contractant is overeengekomen,
inclusief daarbij behorende bijlagen en waarop de voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.
De stichting/opdrachtgever en/of de contractant/leverancier, afhankelijk
van de context.
De door de contractant voor de uitvoering van de overeenkomst in te
schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de
overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.
De te verrichten leveringen, diensten en/of werken.

Programma van eisen

Scholen
Vergoeding
Voorwaarden

Werkdag

Werken

Artikel 2

De aan contractant ter beschikking gestelde documenten (incl. nadere
toelichtingen en wijzigingen) waarin de stichting, de prestatie en het door
de stichting beoogde gebruik daarvan zijn beschreven en toegelicht.
Vestigingen van het Scala College en/of Coenecoop College.
De voor de prestatie overeengekomen prijs.
Deze algemene inkoopvoorwaarden, inclusief de aanvullende bepalingen
betreffende het leveren van ICT Goederen en het verrichten van ICT
Diensten die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de
overeenkomst.
Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in
de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen
en door de stichting aangewezen brugdagen.
Uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk in
de zin van artikel 7:750 BW) niet zijnde leveringen of diensten.

Toepasselijkheid

2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, opdrachten, aanbiedingen
en overeenkomsten, met betrekking tot leveringen en diensten en werken.
2.2. Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
2.3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ bevestigen, verwerpen of
anderszins reageren, wordt daaronder ook het gebruik van de fax en e-mail verstaan.
2.4. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of
bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden
genomen.
2.5. Op alle offerte aanvragen, opdrachten en overeenkomsten is tevens steeds het bepaalde in het
Informatiebeveiliging en privacy beleid van toepassing, zodat contractant ten opzichte van de stichting
en de scholen in alle gevallen gebonden is aan uit het informatiebeveiliging en privacy beleid en daarbij
behorende bijlagen voortvloeiende verplichtingen. Een exemplaar van het Informatiebeveiliging en
privacy beleid is in te zien en te downloaden van de website: www.scalacollege.nl en
www.coenecoopcollege.nl en op verzoek kan een exemplaar van het informatiebeveiliging en privacy
beleid aan contractant worden verstrekt.
2.6. De toepasselijkheid van eventueel door de contractant gebruikte algemene (inkoop)voorwaarden,
onder welke benaming dan ook, wordt door de stichting uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3

Offerte, opdracht en totstandkoming overeenkomst

3.1 De stichting kan een offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de
geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. de stichting zal geen kosten
of schade vergoeden die met het intrekken of wijzigen samenhangen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
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3.2 De offerte van de contractant heeft steeds een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of
zoveel langer of korter als in de offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op
de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit, de offerte door de stichting wordt ontvangen, of op de dag
die wordt vermeld in de offerteaanvraag.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat de stichting een expliciete schriftelijke aanvaarding van
de offerte van de contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de contractant.
3.4 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in
de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
3.5 De stichting vergoedt geen kosten die samenhangen met het uitbrengen van een inschrijving of
offerte, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven in de schriftelijke offerte aanvraag. Prestaties geleverd
voordat een schriftelijke bevestiging van de offerte is ontvangen, komen voor eigen rekening en risico
van de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de schriftelijke offerte aanvraag.
3.6 Indien de stichting in het kader van een schriftelijke offerte aanvraag documenten, zoals door de
stichting goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, bestekken, instructies,
keuringsvoorschriften, ramingen, schema’s of ontwerpen aan de contractant ter beschikking stelt, zal
de contractant – indien de schriftelijke offerte aanvraag niet tot een overeenkomst met contractant
leidt – de hiervoor bedoelde documenten op eerste verzoek doch uiterlijk binnen twee weken,
vernietigen. Indien later blijkt dat dit niet, niet correct, of niet volledig is gebeurd, dan verbeurt de
contractant een direct opeisbare boete van € 500,- per week dat de contractant daarmee in gebreke
blijft.
3.7 De contractant dient te controleren of de ondertekenaar van de overeenkomst gevolmachtigd is
om te tekenen. In die voorkomende gevallen dat een overeenkomst is ondertekend door een niet
gevolmachtigd persoon, kan de stichting zich hierop beroepen en de afgesloten overeenkomst
vernietigen.
3.8 Opdrachtnemer kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een
vervolgopdracht.

II

Uitvoering overeenkomst

Artikel 4

Algemene verplichtingen contractant

4.1 De contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking
met de stichting nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de contractant.
4.2 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting, kan de contractant de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de
overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. De contractant blijft
jegens de stichting volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de
opdracht te verrichten werkzaamheden en zal de stichting ter zake van deze derden vrijwaren voor
elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of andere wetten en regelingen.
4.3 De contractant is in geval van overdracht en/of uitbesteding als bedoeld in dit artikel verplicht om
onderaannemers en andere betrokken derde(n) op te leggen dat zij de voorwaarden van de stichting
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onderschrijven en naleven, alsmede elke andere voorwaarde omschreven door de stichting in de
overeenkomst.
4.4 De contractant garandeert ter zake van de overeenkomst dat de contractant of personeel van
contractant of een met de contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen
niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze
die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van
offertes, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.
4.5 De contractant vrijwaart de stichting 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 contractant
of de stichting krijgt opgelegd. In die gevallen is de stichting Scala College & Coenecoop College
bevoegd om de aan haar opgelegde boete/korting inclusief rente en kosten op contractant te verhalen
en/of te verrekenen met een eventuele betalingsverplichtingen aan de contractant.
4.6 De contractant zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften
bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de stichting met derden heeft
gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de contractant, in acht nemen. Indien de
contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de contractant dit eerst
voorleggen aan de stichting.
4.7 Slechts voor zover de contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de stichting zal de
contractant optreden als gemachtigde van de stichting. Eventuele gevolgen die door het in strijd
handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de
contractant.
4.8 De contractant dient zorg te dragen voor één contactpersoon en één vaste vervanger welke ten
behoeve van de stichting als aanspreekpunt gelden en die tijdens de gehele duur van de uitvoering van
de opdracht of overeenkomst bereikbaar en beschikbaar zijn.
4.9 Indien niet actief aangeboden door de stichting, zal contractant altijd actief bij de school navragen
of er een asbestbeheersplan aanwezig is voor het pand waar werkzaamheden uitgevoerd gaan
worden.

Artikel 5

Algemene verplichtingen de stichting

5.1 De stichting zal op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover
die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
5.2 De stichting zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig
inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 6

Kwaliteit, keuring en garantie

6.1 De contractant garandeert dat de geleverde prestatie beantwoordt aan de overeenkomst en dat
de prestatie beschikt over de eigenschappen en specificaties die zijn overeengekomen, vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken, geschikt zijn voor het aan de contractant kenbaar gemaakte doel
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en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de
binnen de branche gehanteerde veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op
het moment van levering.
6.2 De stichting is gerechtigd om de prestaties te keuren en de contractant verleent daaraan waar
nodig zijn medewerking.
6.3 De contractant verbindt zich ertoe alle gebreken die zich aan de geleverde prestaties voordoen na
de aflevering of voltooiing gedurende een periode van twaalf maanden – of indien afwijkend
gedurende de in de overeenkomst bepaalde periode - voor haar rekening binnen de door de stichting
bij aanzegging gestelde redelijke termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij
blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
6.4 Indien zulks is overeengekomen, zal door de contractant uiterlijk bij aflevering een door hem
ondertekende garantieverklaring aan de stichting worden verstrekt, waarin de aard, omvang en duur
van de garantieverplichtingen, zoals in de offerteaanvraag, opdracht, dan wel overeenkomst is
neergelegd. De garantie dient te allen tijde op naam van de stichting te zijn gesteld.
6.5 Indien de stichting nog binnen de garantieperiode het afgeleverde aan een derde overdraagt, is de
contractant verplicht om de garantieverplichtingen voor de resterende termijn aan die derde te
verlenen.
6.6 Contractant garandeert dat hij steeds over voldoende gekwalificeerd personeel ten behoeve van
de stichting kan beschikken om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.7 Bij vervanging van personen als bedoeld in artikel 6.6 dienen personen beschikbaar te worden
gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring tenminste gelijkwaardig zijn aan de
oorspronkelijke ingezette personen. Alvorens vervanging plaatsvindt dient de stichting hiervoor
schriftelijk toestemming te verlenen.
6.8 Er kan verlangd worden dat contractant een ‘Verklaring omtrent gedrag’ moet overleggen voor de
personen die te werk worden gesteld.
6.9 Bij aflevering zijn de goederen samengesteld uit nieuwe onderdelen, tenzij in de overeenkomst
anders is overeengekomen.

Artikel 7

Geheimhouding

7.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en
waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze
– inclusief via kanalen van sociale media - bekend te maken of voor eigen doeleinden te gebruiken,
behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt of
wanneer partijen hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
7.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden die in het
kader van de opdracht/overeenkomst bij de uitvoering daarvan zijn betrokken schriftelijk verplichten
deze geheimhoudingsplicht na te leven.
7.3 De contractant is er verantwoordelijk voor dat onder hen werkzame personen die betrokken zijn
bij de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze bij de stichting worden verricht, de door de
stichting aangegeven privacyregels in acht nemen.
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7.4 De stichting heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de
contractant en/of de voor de contractant werkzame personen en/of door de contractant
ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt
door middel van een aangetekend schrijven.
7.5 Indien contractant of een aan haar gelieerde derde de in dit artikel genoemde
geheimhoudingsplicht schendt, verbeurt de contractant een direct opeisbare boete als neergelegd in
de overeenkomst onverminderd het recht van de stichting om de daadwerkelijk door haar als gevolg
van de schending geleden schade op de contractant te verhalen. In het geval van het ontbreken van
een boetebeding in de overeenkomst is de contractant een direct opeisbare boete verschuldigd van
25% van de waarde van de opdracht op jaarbasis.

Artikel 8

Verwerkersrelatie

8.1 Voor zover contractant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens
voor de stichting verwerkt, wordt contractant als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt.
8.2 De Overeenkomst in combinatie met de Algemene Inkoopvoorwaarden van de stichting wordt door
partijen aangemerkt als overeenkomst in de zin van artikel 28 AVG.
8.3 Contractant verklaart zich al bij voorbaat bereid een separate verwerkersovereenkomst af te
sluiten met de stichting met daarin opgenomen aanvullende of afwijkende afspraken omtrent de
verwerking van persoonsgegevens. De betreffende verwerkersovereenkomst prevaleert boven
hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
8.4 De stichting stemt er al bij voorbaat mee in dat contractant de verwerking van persoonsgegevens
kan uitbesteden aan een derde (een zogenaamde ‘sub-verwerker’), mits contractant:
i louter sub-verwerkers betrekt die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van
passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de
wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd;
ii de volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor het handelen van de ingeschakelde subverwerkers;
iii met deze sub-verwerker voorafgaand aan de uitbesteding een schriftelijke overeenkomst sluit, op
grond waarvan:
1) alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst (waaronder Algemene Inkoopvoorwaarden
van de stichting ) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op contractant, rusten
mede komen te rusten op deze subverwerker;
2) de betreffende sub-verwerker zich eveneens richt naar de instructies van de stichting.

Artikel 9

Verwerking persoonsgegevens

9.1 Begrippen uit de AVG die in dit hoofdstuk zijn overgenomen hebben dezelfde betekenis als in de
AVG gedefinieerd.
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9.2 Contractant is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die zij ter beschikking
krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van
de Overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
9.3 Contractant zal, onverminderd hetgeen in artikel 11 staat vermeld, passende technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens
meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking
van persoonsgegevens te voorkomen.
9.4 Contractant legt ten minste een algemene beschrijving van de in het vorige lid bedoelde getroffen
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen schriftelijk vast.
9.5 Contractant verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, de instructies van de stichting alsmede
een eventueel toepasselijke gedragscode van de stichting.
9.6 Contractant verwerkt persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte, althans
een land dat door een besluit van de Europese Commissie als veilig is aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
9.7 Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk in de zin van artikel 8 aangemerkt.
9.8 Contractant onderhoudt zelf geen contact met de betrokkene. Indien de betrokkene contractant
benadert, zal hij deze verwijzen naar de stichting. Indien de stichting (bijv. om technische redenen)
niet zelf (volledig) gehoor kan geven aan de uitoefening van een recht door betrokkene (o.m. inzage,
correctie, verzet), dan zal de contractant daar op verzoek zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke
medewerking aan verlenen.

Artikel 10

Meldplicht beveiligingsincidenten

10.1 Contractant zal de stichting na ontdekking onverwijld informeren over alle inbreuken op de
beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan een
toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en
incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
10.2 Contractant zal het doen van meldingen aan de toezichthouder(s) overlaten aan de stichting
(behoudens dwingendrechtelijke verplichtingen).
10.3 Contractant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke
termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en/of betrokkene(n).
10.4 De kosten voor de werkzaamheden die op grond van dit artikel door contractant moeten worden
verricht komen voor rekening van contractant, tenzij contractant bewijst dat de inbreuk niet aan hem
is toe te rekenen.
10.5 De verplichtingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de
inbreuken/incidenten geen enkel risico vormen voor de gegevens die afkomstig zijn van de stichting of
waarvoor de stichting verantwoordelijk(e) is.

10

Artikel 11

Archivering

11.1 Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald dient contractant zorg te dragen voor het aantoonbaar
beheren
en
beschermen van
beheerde
gegevens
door
beveiligingsmaatregelen,
preserveringsmaatregelen en controles ten aanzien van archivering zoals beschreven in de
Overeenkomst.
11.2 Contractant dient zich aantoonbaar aan de in de Overeenkomst gestelde bewaartermijnen te
houden en pas over te gaan tot verwijdering na toestemming van de stichting.
11.3 Contractant moet archiefbescheiden kunnen migreren naar archiefsystemen van de stichting
conform de vereisten die deel uitmaken van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst anders is
bepaald. Contractant verricht de werkzaamheden voor het daadwerkelijk migreren van
archiefbescheiden tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij Gebreke daarvan
tegen de in het algemeen door contractant gehanteerde tarieven en nadere overeen te komen
condities.

Artikel 12

Intellectueel eigendom

12.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig
resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de stichting, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet
over aan de stichting. De contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het
bewerkstelligen van de overdracht.
12.2 Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de
overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de contractant daarbij gebruik maakt van enige
bijdrage van de stichting en/of derden.
12.3 De contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in
het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
12.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de contractant geen
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de overeenkomst.
12.5 De stichting behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader
van de overeenkomst aan contractant openbaar gemaakt werk. De contractant erkent dit voorbehoud.
12.6 Ten aanzien van de door de stichting verstrekte tekeningen, modellen, specificaties, instructies,
keuringsvoorschriften, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt de stichting zich naast
het eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming
van de stichting noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond
of ter hand gesteld of door de contractant worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of
uitvoering van leveringen waarop deze betrekking hebben.
12.7 De contractant is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen voor zover mogelijk te
merken als herkenbaar eigendom van de stichting, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te
nemen, zolang de contractant ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.
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12.8 De contractant garandeert dat de gekochte goederen en toebehoren alsmede de geleverde
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 de stichting in de weg zouden kunnen staan,
zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de stichting tegen
alle aanspraken van derden dienaangaande.
12.9 In het geval van aanspraken van derden zal de contractant alles in het werk stellen om in overleg
met de stichting te bewerkstelligen dat de stichting het ongestoorde gebruik van het geleverde zal
kunnen voortzetten.
12.10 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven in artikel 12.8 genoemde
vrijwaringsverplichting geldt, zal de contractant alle schade van de stichting vergoeden inclusief
proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke
procedures.

Artikel 13

Wijziging overeenkomst

13.1 De stichting Scala College & Coenecoop College is steeds bevoegd om de overeenkomst te
wijzigen en/of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen van de overeenkomst worden pas geëffectueerd als de gevolgen daarvan tussen
partijen schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Artikel 14

Uitrusting en materialen

14.1 De contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de
overeenkomst te gebruiken - niet van de stichting afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder
gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2 De contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (on)deugdelijkheid van de gebruikte
goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
14.3 Indien de contractant middelen en/of materialen op locatie van de stichting plaatst, dan dient
contractant ervoor zorg te dragen dat deze middelen en/of materialen adequaat zijn verzekerd, de
stichting neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
14.4 Tenzij anders is overeengekomen is de contractant voor eigen rekening en risico verantwoordelijk
voor het transport van goederen en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
14.5 Indien de stichting voor informatie, materiaal of (hulp)middelen moet zorgen zal door contractant
worden aangegeven wat de stichting waar en op welk tijdstip aan de contractant moet aanleveren.

Artikel 15

Tijdstip van nakoming

15.1 De contractant is van rechtswege in verzuim nadat de termijn of termijnen voor de uitvoering van
de desbetreffende prestaties, zoals vermeld in de overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende
prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Het betreft hier immers een fatale termijn.
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15.2 De contractant stelt de stichting schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een
eventuele dreigende vertraging en de maatregelen die de contractant zal treffen om de vertraging te
vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 16

Toerekenbare tekortkoming

16.1 Indien één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de uit de overeenkomst
(inclusief deze voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen, zal de nalatige partij schriftelijk in gebreke
worden gesteld met een termijn om alsnog deugdelijk na te komen, behoudens de gevallen waarin
ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de
nalatige partij direct in verzuim verkeert.
16.2 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover
ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd
zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend
schrijven.

Artikel 17

Niet toerekenbare tekortkoming/ overmacht

17.1 De contractant kan zich jegens de stichting enkel op overmacht beroepen, indien de contractant
de stichting zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep
op overmacht in kennis stelt. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, stakingen, ziekte van personeel, weersomstandigheden, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van voor de uitvoering van de prestaties benodigde zaken, voor zover deze
omstandigheden zich voordoen aan de zijde van dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt
of tekortschiet.

Artikel 18

Aansprakelijkheid en verzekering

18.1 Behoudens grove schuld of nalatigheid zijdens de stichting is de contractant jegens de stichting
aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen, alsmede voor gebreken in de door haar geleverde
goederen en/of diensten en de daaruit voortvloeiende directe schade en gevolgschade tot een
maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Deze
aansprakelijkheid strekt zich mede uit ten behoeve van natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam
voor of bij de stichting alsmede ten behoeve van derden die bij of voor de stichting werkzaam zijn.
18.2 De contractant vrijwaart de stichting tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade
door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de contractant van de overeenkomst en
het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van de contractant, voor zover die
aanspraken het gevolg zijn van toerekenbare tekortkoming van contractant.
18.3 De contractant zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren en
verleent de stichting voorafgaand aan de overeenkomst inzage in de betreffende polissen of overlegt
een verklaring van een verzekeringsmaatschappij, waaruit blijkt dat contractant zich voor
aansprakelijkheid op grond van deze algemene inkoopvoorwaarden verzekerd heeft. De contractant
zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de opdracht of overeenkomst.
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18.4 De contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de
opdracht of overeenkomst niet ten nadele van de stichting wijzigen, tenzij de stichting hiervoor haar
expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
18.5 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
en waarover de contractant nog niet beschikt, zal de contractant afsluiten tenminste voor de periode
van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19

Boete

19.1 Indien een boetebepaling is overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst, is deze boete
zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.
19.2 Een eventueel door de contractant verbeurde boete laat alle andere rechten of vorderingen,
waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de stichting tot nakoming van de overeenkomst en
het recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 20
stoffen

Integriteit, gedrag, publicaties of reclame-uitingen en milieugevaarlijke

20.1 Ten behoeve van het voorkomen van belangenverstrengeling heeft de stichting een
integriteitscode opgesteld; de bepalingen van deze code gelden voor de medewerkers van de stichting,
voor de contractant en zijn werknemers. Een exemplaar van deze integriteitscode is in te zien en te
downloaden op de website van de scholen. Op verzoek wordt een exemplaar van deze code verstrekt.
Schending van de integriteitscode vormt een grond voor het ontbinden van de overeenkomst.
20.2 De contractant garandeert dat de arbeidsomstandigheden zowel binnen zijn bedrijfsvoering, als
bij zijn leveranciers vrij zijn van discriminatie en kinderarbeid.
20.3 De contractant dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de
aangeboden en te leveren goederen milieugevaarlijke stoffen bevatten die vrij kunnen komen tijdens
het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen,
opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel bij het vernietigen aan het einde van de levensduur
van de desbetreffende zaken.
20.4 Indien dit het geval is, dient de contractant bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen
met preventieve maatregelen, hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de
contractant de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden om de stichting en
medewerkers van de stichting en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.
20.5 Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening
en gebruikt de naam van de opdrachtgever niet als referentie, dan na schriftelijke toestemming
opdrachtgever.

Artikel 21

Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden en op de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
alsmede op de totstandkoming en de interpretatie daarvan, is Nederlands recht van toepassing.
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21.2 Alle geschillen welke tussen de stichting en de contractant naar aanleiding van de opdracht /
overeenkomst mogen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter.
21.3 In de overeenkomst kan worden bepaald dat partijen ook een andere weg kunnen bewandelen
om het geschil te beslechten, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het onderwerpen van het geschil aan
arbitrage.
21.4 Een geschil is aanwezig indien een partij zulks bij aangetekend schrijven stelt.
21.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

III

Financiële bepalingen

Artikel 22

Prijzen, Meerwerk en Minderwerk

22.1 De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst, tenzij bij overeenkomst
anders is bepaald.
22.2 De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten, vergoedingen en belastingen, en luidt in Euro’s.
22.3 Meerwerk zal door de contractant slechts in behandeling worden genomen nadat er daarover
schriftelijke overeenstemming is bereikt met de stichting.
22.4 Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen in de opdracht of de overeenkomst
overeengekomen eenheidsprijzen en tarieven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.5 Voor zover eenheidsprijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de opdracht of de
overeenkomst zijn opgenomen, verplicht de contractant zich ertoe voor meerwerk en minderwerk
uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 23

Facturering en betaling

23.1 Op de factuur vermeldt de contractant;
● naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC gegevens,
BTW-nummer en KvK-nummer van de contractant;
● het factuuradres van de stichting;
● het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en
● eventuele nadere eisen, zoals vastgelegd in de opdracht of overeenkomst of anderszins schriftelijk
overeengekomen.
23.2 Betaling vindt plaats met inachtneming van een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst
en goedkeuring van de factuur door de stichting of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen
partijen in de overeenkomst. Goedkeuring vindt pas plaats wanneer de aflevering is geaccepteerd en
alle bijbehorende bescheiden door de stichting zijn ontvangen.
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23.3 Indien de prestaties niet beantwoorden aan de overeenkomst is de stichting bevoegd om de
betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd het recht
van de stichting om deugdelijke nakoming te verlangen.
23.4 De stichting is steeds gerechtigd om eventuele opeisbare vorderingen op de contractant te
verrekenen met openstaande facturen van de contractant.
23.5 Betaling van de prestatie houdt geen afstand in van enig recht van de stichting en ontslaat de
contractant niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst.
23.6 Meer- en minderwerk wordt afzonderlijk gespecificeerd en betaald.
23.7 Facturen dienen digitaal gestuurd te worden naar: facturen@scalacollege.nl.

IV

Einde overeenkomst

Artikel 24

Opzegging

24.1 De stichting is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met betrekking tot leveringen en
diensten geheel of gedeeltelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in
de overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan de stichting de
overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
24.2 In geval van opzegging van de overeenkomst voor leveringen of diensten door de stichting vindt
een afrekening plaats op basis van de door de contractant ter zake van de uitvoering van de prestatie
verrichte werkzaamheden en in redelijkheid aantoonbaar gemaakte kosten en voor de uitvoering van
de prestatie in redelijkheid aantoonbaar voor de toekomst aangegane verplichtingen. De stichting
hoeft contractant op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging
van de overeenkomst.

Artikel 25

Ontbinding

25.1 De stichting heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;
 de contractant een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft
genomen;
 de zeggenschap van de contractant bij een ander komt te rusten dan degene die ten tijde van
het sluiten van deze overeenkomst de zeggenschap had;
 ten aanzien van de contractant faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan
niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
 de contractant fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
 de contractant in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
25.2 Onverminderd alle andere rechten kan de stichting de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang ontbinden, indien de contractant of een van zijn ondergeschikten of
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vertegenwoordigers, op enig moment in de fase voor of tijdens de totstandkoming of uitvoering van
de overeenkomst, een persoon die deel uitmaakt van de stichting als organisatie of aan een van haar
organen, ondergeschikten of vertegenwoordigers tracht om te kopen of heeft omgekocht.
25.3 Indien blijkt dat een persoon in dienst van de stichting een al dan niet betaalde nevenfunctie bij
de contractant vervult of ten tijde van de onderhandelingen over de overeenkomst heeft vervuld,
zonder dat de stichting hiervan voor de sluiting van de overeenkomst in kennis is gesteld, is de stichting
gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden.
25.4 Ingeval van ontbinding door de stichting als bedoeld in lid 1 is de stichting geen vergoeding
verschuldigd aan de contractant voor de prestaties die niet of niet deugdelijk door contractant zijn
verricht. Eventuele aan de contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de contractant
terug aan de stichting, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop de onverschuldigde
betaling heeft plaatsgevonden.
25.5 In het geval dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is ontbonden op grond van dit artikel kan
de stichting het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst aan derden opdragen zonder dat de
stichting tot enige schadevergoeding aan de contractant is gehouden. In geen geval heeft de
contractant aanspraak op vergoeding van gederfde winst of gemiste inkomsten vanwege de
ontbinding. De contractant zal alles doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om de
overdracht aan deze derden goed te doen verlopen.
25.6 Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te
geschieden.

Artikel 26

Vernietiging

26.1 Indien één van de partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke
verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.
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V

Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 27

Levering van goederen

27.1 De contractant levert de goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010,
zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
27.2 Tenzij in de overeenkomst een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de aflevering
uitsluitend op werkdagen tijdens de openingsuren van de scholen. De contractant dient zijn vervoerder
hiervan op de hoogte te stellen.
27.3 Een in de overeenkomst opgenomen datum van aflevering of datum waarop de prestatie moet
worden geleverd, wordt als fatale datum beschouwd.
27.4 Indien de stichting, voordat de aflevering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de goederen en/of
diensten op een andere dan de overeengekomen plaats en/of tijd worden afgeleverd, is de contractant
verplicht hieraan te voldoen.
27.5 de Leveringstermijn vangt aan op de dag waarop door de stichting schriftelijk opdracht wordt
gegeven; in geval van een mondelinge of telefonische opdracht vangt de leveringstermijn aan op de
dag waarop de opdracht door de stichting schriftelijk wordt bevestigd.
27.6 Indien de contractant op enigerlei wijze de leveringstermijn vervroegd wenst na te komen, is
daarvoor schriftelijke toestemming van de stichting vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal
betaling echter plaatsvinden conform het (de) oorspronkelijk overeengekomen betalingsmoment(en).
27.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.2 geeft de contractant onmiddellijk schriftelijk bericht
aan de stichting zodra zij weet of behoort te weten dat de aflevering niet, niet tijdig of niet naar
behoren zal plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding vormen van
deze tekortkoming.
27.8 Onder aflevering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld
in artikel 14.1 en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings-, en
garantiecertificaten, service manuals, instructieboeken en handleidingen.
27.9 Keuring, controle en/of beproeving van goederen en/of diensten houdt aflevering noch
goedkeuring in.
27.10 Indien de stichting de goederen gemotiveerd afkeurt, zal de contractant op zijn eigen kosten de
goederen ophalen.
27.11 De goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele
ingebruikname door de stichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde
omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de stichting.
27.12 De contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar na aflevering van de
goederen, onderdelen van de goederen kunnen worden geleverd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
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27.13 De contractant is gehouden om alle bij de goederen behorende gebruiksaanwijzingen en
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel
mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de stichting ter beschikking te stellen.
27.14 De contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde
goederen na aflevering of voltooiing binnen de door de stichting bij eerste aanzegging gestelde
redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 28

Verpakking en transport

28.1 De contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige
beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in een goede staat de plaats van aflevering bereiken
en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de
Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.
28.2 De contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 29

Overdracht van eigendom en risico

29.1 Het eigendom van de geleverde goederen gaat op de stichting over op het moment van betaling.
De goedkeuring van de goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de
stichting, na aflevering en eventuele installatie van de goederen. Indien de stichting de goederen niet
accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.
29.2 Indien de stichting de goederen niet goedkeurt of indien hetgeen door de contractant is geleverd
niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft de stichting het recht binnen bekwame tijd, nadat zij dit
heeft ontdekt, bij de contractant te reclameren. Bewerking, ingebruikneming, verwerking of
doorlevering van de geleverde zaken doet aan dit recht niets af. De goederen zijn in dit geval van
aanvang af voor rekening en risico van de contractant gebleven.
29.3 De omstandigheden dat personeel van de stichting bij het in ontvangst nemen van goederen en/of
diensten een zogenaamde ontvangstverklaring of een zogenaamde werkstaat, urenbriefje of iets
gelijkwaardigs, ondertekent impliceert niet dat de stichting daarmee verklaart dat de geleverde
goederen en/of diensten zijn goedgekeurd.

VI

Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 30

Diensten

30.1 Indien de stichting dit verlangt, zal de contractant een uitvoeringsschema overleggen, waarin
onder meer de tijdstippen van begin en voltooiing van de verschillende fasen van de uitvoering van de
dienst zijn opgenomen. Na goedkeuring door de stichting zal contractant de diensten uitvoeren binnen
de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in het uitvoeringsschema en/of de
overeenkomst.
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30.2 De stichting is gerechtigd tijdens de werkzaamheden wijzigingen te verlangen van het
uitvoeringsschema. De consequenties hiervan zullen door de stichting en de contractant op redelijke
en rechtvaardige wijze worden geregeld.
30.3 De contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties,
prestaties van personeel van contractant alsmede prestaties van de door de contractant ingeschakelde
derden.
30.4 Feitelijke uitvoering van de diensten door de contractant of daarmee gepaard gaande
handelingen houdt niet in dat de stichting de diensten zonder meer goedkeurt. De stichting behoudt
zich het recht voor om eventuele verrichtte diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.
30.5 De goedkeuring van de diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van
de stichting. Indien de stichting de diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de
goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 31

Voorzieningen

31.1 Faciliteiten die de contractant opricht om uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals
bouwketen, met kantine-, was- en toiletfaciliteiten voor haar personeel, moeten voldoen aan de
wettelijke eisen en regels. Plaatsing van voornoemde faciliteiten geschiedt in overleg met de stichting.

Artikel 32

Terreinen en gebouwen van de stichting

32.1 De contractant dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt, op de hoogte te stellen van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen
beïnvloeden op de terreinen en in de gebouwen van de stichting waar de diensten moeten worden
verricht en zoals deze ten tijde van de te verrichten diensten zullen zijn.

Artikel 33

Afvalstoffen

33.1 In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de contractant dienen afvalstoffen gescheiden
te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd met in acht name
van de door de Europese en Nederlandse overheid gestelde wettelijke voorschriften.

Artikel 34

Personeel van contractant

34.1 De contractant draagt zijn personeel, dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden
voor zover die bij de stichting worden verricht, op de door de stichting aangegeven
beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. De stichting informeert de contractant tijdig
over deze procedures en regels.
34.2 Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een werknemer van contractant
niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de overeenkomst en/of wegens
omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de stichting het recht de
desbetreffende persoon door de contractant onverwijld te laten vervangen.
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34.3 Voor de vervanging van personeel van contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming
vereist van de stichting, tenzij directe vervanging van personeel van contractant noodzakelijk is. In dat
laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de stichting. Uitgangspunt
daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en
ervaring hebben (conform het vereiste in de offerteaanvraag).
34.4 Vervanging van personeel van contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen
twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de contractant voorzien. Eventuele kosten die
gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de contractant.
34.5 De contractant staat ervoor in dat het personeel van contractant gerechtigd is om in Nederland
arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten. Bij iedere overtreding van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de Identificatieplicht, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig
ander orgaan, komen de boetes die daaruit voor de stichting voortvloeien voor rekening van de
contractant en vrijwaart contractant de stichting voor alle aanspraken die hieruit voortvloeien. De
contractant vrijwaart de stichting voorts voor alle boetes die de stichting op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de Identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het
tewerkstellen van vreemdelingen van door de contractant ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers. de stichting is bovendien gerechtigd om aan haar opgelegde boetes en/of sancties aan
contractant door te belasten en/of te verrekenen met al hetgeen de stichting aan contractant
verschuldigd mocht zijn.
34.6 De contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De contractant vrijwaart de stichting tegen
alle aanspraken terzake. De contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de stichting wordt
vereist - met een G-rekening werken. Indien de stichting geconfronteerd wordt met een naheffing,
worden deze kosten één–op-één verhaald op de contractant.
34.7 De stichting wordt door de contractant in staat gesteld om haar zorgplicht in het kader van de
“Wet op de Identificatieplicht” uit te voeren. Dit betekent dat de contractant ervoor zorg draagt dat
inleenkrachten en overig door contractant ingeschakeld personeel dat via de contractant bij de
stichting werkzaamheden verricht, altijd een geldig identiteitsbewijs (let op: niet zijnde een rijbewijs)
kunnen tonen. Mogelijke schade die de stichting oploopt als gevolg van het niet voldoen aan de
zorgplicht door toedoen van (personeel en inleenkrachten van) contractant, zal worden verhaald op
de contractant.
34.8 Door de contractant bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen
aan door de stichting gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid. Daarnaast moet de contractant van haar in te zetten personeel,
voor zover binnen een school werkzaam tussen leerlingen, binnen vier weken na aanvang van de
werkzaamheden een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan de stichting overhandigen.
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VII

Bepalingen betreffende het verrichten van Werken

Artikel 35

Offerte voor Werken

35.1 De offerte als bedoeld in artikel 3 wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens
spoedeisende omstandigheden, in welke geval de opdracht mondeling kan worden gegeven en nadien
schriftelijke bevestigd zal worden.
35.2 Het eigendom van de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
door de contractant of in zijn opdracht vervaardigd zijn, wordt door contractant aan de stichting
overgedragen indien de offerte leidt tot het aangaan van een overeenkomst tussen partijen. Indien
geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de
contractant gedaan verzoek op kosten van de stichting aan contractant te worden teruggezonden.

Artikel 36

Rechten en verplichtingen de stichting

36.1 De door contractant benodigde gegevens alsmede de reeds voor het werk verkregen (omgevings) vergunningen en/of goedkeuringen worden ter hand gesteld aan contractant.
36.2 Het is de stichting uitdrukkelijk toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,
zelf, dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, tenzij het werkzaamheden betreft die
expliciet behoren tot het aan contractant opgedragen werk, in welk geval toestemming van de
contractant nodig is. Deze toestemming wordt niet vereist indien contractant in staat van surseance
van betaling dan wel faillissement verkeert.

Artikel 37

Rechten en verplichtingen van de contractant

37.1 De contractant draagt zorg voor alle benodigde gegevens, vergunningen, toestemmingen en
goedkeuringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en totstandkoming van de prestaties en voor
zover deze nog niet zijn verkregen door de stichting. De contractant is verplicht het werk uit te voeren
naar de bepalingen van de overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of
schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven
is. Hij is verplicht al datgeen te verrichten dat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de
billijkheid of het gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen behoort.
De contractant dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor zoveel mogelijk hinder voor de
stichting en derden alsmede schade aan personen, goederen of milieu wordt voorkomen. Indien
contractant onverhoopt desondanks schade veroorzaakt is hij daarvoor aansprakelijk. De contractant
is voorts verplicht de door of namens de stichting gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
37.2 De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk kan worden
gerealiseerd binnen de overeengekomen termijn.
37.3 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de contractant zich voor aanvang van
het werk op de hoogte van de ligging van de kabels en leidingen en neemt tijdig de noodzakelijke
acties.
37.4 De contractant wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang
zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van
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de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen
zijn voor zijn rekening. Indien de regelgeving wijzigt tussen dag offerte en de dag uitvoering van het
werk dient de uitvoering te voldoen aan de gewijzigde regels.
37.5 De contractant is verplicht de stichting te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de
stichting voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de stichting gegeven orders
en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de stichting ter beschikking gestelde of voorgeschreven
bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de contractant deze kende of behoorde te kennen.
37.6 Indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen, maakt de contractant weekrapporten
op en dient hij deze in bij de stichting. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de stichting tegen de
inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt zij de contractant daarvan onder opgave van
redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport
schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

Artikel 38

Stelposten

38.1 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aanneemsom zijn begrepen en
die bestemd zijn voor hetzij:
a. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken ervan;
b. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en welke door de stichting nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
38.2 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de contractant bij
de offerte aangegeven prijzen. Contractant ziet af van de in de branche gebruikelijke opslag(en) van
een aannemersvergoeding.
38.3 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen en verwerken van bouwstoffen, zijn de
kosten van het verwerken daarvan in de aanneemsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk
verrekend.
38.4 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden
te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit
die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 39

Oplevering

39.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer – in de overeenkomst of opdracht – oplevering is
overeengekomen en de contractant heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de
stichting het werk heeft goedgekeurd. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide
partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de stichting geconstateerde
tekortkoming, die door de contractant niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig
vermeld.
39.2 Indien de contractant heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de stichting
niet binnen veertien dagen daarna laat weten of zij al het werk al dan niet goed zal keuren, geldt het
werk als opgeleverd.
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39.3 Indien de stichting het werk afkeurt, dient zij dat schriftelijke of elektronisch te doen onder
vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij ter
beoordeling van de stichting een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
35.4 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid
niet van oplevering kan worden gesproken, zal de contractant na overleg met de stichting een nieuwe
datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
39.5 Door de stichting geconstateerde tekortkomingen worden door contractant zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen veertien dagen na de melding daarvan hersteld, tenzij er geldige redenen zijn
waardoor de hersteltermijn niet gehaald kan worden. In dit laatste geval zal in onderling overleg de
hersteltermijn worden vastgesteld.
39.6 In afwijking van dit artikel en in afwijking van artikel 43.5 sub b geldt voor werken waarvoor geen
oplevering in de overeenkomst of opdrachtbrief is overeengekomen, dat de contractant na gereed
melding nog aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk, waarvan de stichting aannemelijk kan
maken dat zij zijn toe te rekenen aan contractant en waarvan de stichting binnen een redelijke termijn
na de ontdekking mededeling heeft gedaan.

Artikel 40

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding

40.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare dagen,
worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de contractant
komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders of
machines niet kan worden gewerkt.
40.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal kalenderdagen, -weken of –maanden dan wel een
concrete datum als opleveringsdatum is overeengekomen draagt de contractant het volledige risico
voor de binnen deze periode optredende onwerkbare dagen. Hij kan zich in dat geval niet beroepen
op overmacht.

Artikel 41

In gebreke blijven van de contractant

41.1 De stichting is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de
contractant na verloop van de in de aanmaning vermelde redelijke termijn in gebreke blijft om aan zijn
verplichtingen te voldoen. In dat geval heeft de stichting recht op vergoeding van de uit het in gebreke
blijven van de contractant voortvloeiende schade en kosten.

Artikel 42

Aansprakelijkheid van de stichting

42.1 De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens haar
verstrekte gegevens. De contractant is verantwoordelijk voor een gedegen voorafgaande inspectie van
deze gegevens alsmede van de bouwplaats waaronder de toestand van de bestaande gebouwen,
werken en terreinen.
42.2 Gelet op het bepaalde in de tweede volzin van het vorige lid, geven verschillen tussen de tijdens
de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de
toestand die de contractant aan de hand van de aan hem verstrekte gegevens had mogen verwachten
anderzijds, de contractant geen recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
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42.3 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de stichting ter beschikking heeft gesteld, dan wel door
haar zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van
de stichting, tenzij contractant de op hem rustende waarschuwingsplicht heeft verzaakt, in welk geval
de contractant alle gevolgen zal dienen te dragen.
42.4 Indien de stichting een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet
tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de stichting, tenzij de
betreffende onderaannemer door de contractant uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard.

Artikel 43

Aansprakelijkheid van de contractant

43.1 In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de contractant hiervoor aansprakelijk voor zover
deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. De aansprakelijkheid van de contractant op
grond van het vorige lid is nadrukkelijk niet beperkt tot het voor het verrichten van de
ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag.
43.2 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de contractant met ingang
van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd.
43.3 De contractant is aansprakelijk voor de schade aan andere werken en eigendommen van de
stichting voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht.
43.4 De contractant vrijwaart de stichting tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht. De contractant is gehouden iedere
schade, welke het gevolg is van (een dreiging van) milieuverontreiniging van, door of vanwege
geleverde prestaties terstond te voorkomen c.q. te herstellen. De contractant is in het desbetreffende
geval tevens verplicht de stichting volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen mogelijke
aanspraken van derden.
43.5 Na de dag waarop het werk is opgeleverd of zoveel later als de onderhoudstermijn is geëindigd,
is de contractant niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het werk. Dit lijdt uitzondering indien
sprake is van een gebrek of non-conformiteit:
a. dat toe te rekenen is aan de contractant en
b. dat bovendien bij de opneming van het werk door de stichting (daadwerkelijk) is onderkend en/of
had behoren te worden onderkend en waarvan
c. de contractant binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.
43.6 De stichting is in de gevallen als voorzien in de vorige leden van dit artikel verplicht de contractant
de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare
tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor contractant aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.
43.7 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege
die na de dag van de offerte in werking treden, maar die ten tijde van het uitbrengen van de offerte
reeds waren te voorzien, komen voor rekening van de contractant.
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VIII Aanvullende Bepalingen betreffende het leveren van ICT Goederen en
het verrichten van ICT Diensten
Deze bepalingen bestaan uit vijf delen:
Aanvullende definities
Deel A: Basisvoorwaarden aanvullende ICT Inkoopvoorwaarden
Deel B: Aanvullende voorwaarden - Koop
Deel C: Aanvullende voorwaarden - Gebruiksrechten
Deel D: Aanvullende voorwaarden - Opdrachten
AANVULLENDE DEFINITIES
Acceptatieprocedure

In de Overeenkomst vastgelegde procedure met behulp waarvan
de stichting beoordeelt of hij al dan niet overgaat tot Acceptatie van
de Prestatie.

Broncode

De aan werkende software ten grondslag liggende, voor mensen
leesbare, brontekst, inclusief documentatie, welke door een
compiler of interpreteer kan worden omgezet in een machine
leesbare vorm.

Correctief onderhoud

Het opsporen en herstellen door contractant van Storingen, die de
stichting hem heeft gemeld of die contractant anderszins bekend
zijn geworden.

Detachering

Het door contractant aan de stichting ter beschikking stellen van
Personeel om onder leiding en toezicht van de stichting,
werkzaamheden te verrichten.

Documentatie

Iedere beschrijving van de Prestatie en de eigenschappen daarvan
al dan niet specifiek bestemd voor de installatie, implementatie, het
gebruik, beheer en/of het onderhoud daarvan, niet zijnde de
broncode.

Escrow

Het deponeren van (een kopie van) de Broncode bij een
onafhankelijke derde opdat de stichting deze, bij het in vervulling
gaan van een of meer in de Escrow-overeenkomst bepaalde
voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken voor het
herstellen van fouten en anderszins onderhouden en beheren van
de Standaardprogrammatuur.

Fatale termijn

Een nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn
bij overschrijding waarvan de partij ten aanzien van wie de termijn
is gesteld terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in
verzuim geraakt.

Functiehersteltijd

De periode, uitgedrukt in Service-uren, gelegen tussen het moment
waarop een Storing bij contractant wordt gemeld en het moment
waarop die is verholpen.
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Gebrek

Iedere storing en/of ander mankement als gevolg waarvan de
Prestatie niet geschikt is voor het Overeengekomen gebruik, zoals
opgenomen in de Documentatie.

Gebruiksrecht

Het recht op grond waarvan de stichting bevoegd is tot het
installeren en gebruiken van Standaardprogrammatuur
overeenkomstig het overeengekomen gebruik.

Innovatief onderhoud

Het beschikbaar stellen door contractant aan de stichting van
nieuwe versies c.q. nieuw ontwikkelde onderdelen van producten
en/of nieuwe documentatie.

Installatiekopie

Een gegevensdrager met daarop de Standaardprogrammatuur
waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend.

Maatwerkprogrammatuur

Op verzoek van de stichting geheel nieuw ontwikkelde
Programmatuur die exclusief aan de stichting beschikbaar wordt
gesteld.

Materialen

Voor installatie, implementatie, gebruik en/of onderhoud van de
Prestatie benodigde (hulp)zaken zoals kabels, smartcards en fysieke
gegevensdragers waarop Programmatuur wordt aangeleverd.

Nieuwe versie

Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur met in
overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan
niet onder een andere naam uitgebracht.

Objectcode

Vertaling van de Broncode in een direct door een computer leesbare
en uitvoerbare code.

Onderhoud

Door contractant uit te voeren werkzaamheden gericht op het
herstellen, verbeteren en/of handhaven van de Prestatie.

Oplevering

Het aanbieden door contractant van (onderdelen van) de Prestatie
ter Acceptatie.

Overeengekomen gebruik

Het door de stichting beoogde gebruik van de Prestatie zoals dat ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst op grond van het
Programma van eisen en/ of op basis van de in artikel 3 bedoelde
informatie, voor contractant kenbaar is of redelijkerwijs moet zijn.

Patch

Als tijdelijk bedoelde correctie van Programmatuur.

Preventief Onderhoud

Het treffen van maatregelen door contractant ter voorkoming van
Storingen en andere daarmee verband houdende vormen van
dienstverlening.

Product

De zaak die contractant op basis van de Overeenkomst aan de
stichting levert.

Programmatuur

De door contractant op te leveren set programmaregels zoals die,
op directe of indirecte wijze, door een computer kan worden
gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot stand te
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brengen. Programmatuur kan worden onderscheiden in Standaardof Maatwerkprogrammatuur, niet zijnde de broncode.
Reactietijd

De tijd waarbinnen (Personeel van) contractant op een melding
door de stichting van een Storing en andere verzoeken van de
stichting om dienstverlening, adequaat moet reageren.

Rechthebbende

Degene bij wie het intellectueel eigendomsrecht op de
Standaardprogrammatuur berust.

Service levels

Ten aanzien van Onderhoud en andere overeengekomen vormen
van dienstverlening in de Overeenkomst opgenomen eisen zoals
Reactie- en Functiehersteltijden.

Service-uren

Uren die vallen binnen de overeengekomen serviceperiode.

Standaardprogrammatuur

Voor algemeen gebruik ontwikkelde Programmatuur die niet
exclusief aan de stichting beschikbaar wordt gesteld inclusief door
de stichting gewenste aanpassingen aan Programmatuur.

Storing

Een technisch probleem dat zich voordoet bij het gebruik maken van
de Prestatie.

Verbeterde versie

Een opvolgende versie van de Programmatuur waarin Gebreken zijn
hersteld en/of de werking daarvan anderszins is verbeterd.
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DEEL A BASISVOORWAARDEN AANVULLENDE ICT INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 44

Toepasselijkheid

44.1 Artikelen 44 t/m 67 zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, offertes, overeenkomsten en
werkzaamheden die betrekking hebben op ICT producten en ICT dienstverlening geleverd aan de
stichting Scala College & Coenecoop College, hierna genoemd de stichting. Voor zover artikelen 1 t/m
43 in tegenspraak zijn met artikelen 44 t/m 67, geldt dat artikelen 44 t/m 67 prevaleren bij de afname
van ICT producten en ICT dienstverlening.

Artikel 45

Aflevering

45.1 Contractant verricht de aflevering conform het implementatieplan dat schriftelijk met de stichting
wordt overeengekomen.
45.2 Partijen controleren bij aflevering visueel op hoeveelheid en aan de buitenkant waarneembare
beschadiging.
45.3 Bij een geconstateerde beschadiging hoeft de stichting het product niet in ontvangst te nemen.
Dit laat de verplichting van contractant tot tijdige aflevering onverlet.
45.4 De stichting verstrekt contractant een bewijs van ontvangst voor de in ontvangst genomen
producten. Dit bewijs laat de rechten van de stichting uit hoofde van de overeenkomst onverlet.

Artikel 46

Intellectuele eigendomsrechten

46.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de prestatie waar en wanneer ook
kunnen of zullen worden uitgeoefend, berusten bij de stichting voor zover het betreft een prestatie
die specifiek voor de stichting is of wordt ontworpen of vervaardigd en/of onder leiding of toezicht van
de stichting dan wel aan de hand van diens instructies of ontwerpen is of wordt gerealiseerd. Voor
zover nodig worden deze rechten op grond van de overeenkomst door contractant aan de stichting
overgedragen welke overdracht reeds nu voor alsdan door de stichting wordt aanvaard.
a. Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten op (delen van) een
prestatie wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die rechten bij de stichting berusten.
De stichting mag ongeacht de uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen
gebruik.
b. Contractant doet hierbij, voor zoveel als nodig, mede namens zijn personeel, afstand van alle
eventueel aan hem toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid
1, sub a t/m c Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand toelaat. Contractant
garandeert de stichting bevoegd te zijn om deze afstand mede namens zijn personeel te verrichten.
46.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de prestatie waar en wanneer ook
kunnen of zullen worden uitgeoefend, berusten bij contractant of een derde in alle overige gevallen
(dan genoemd in lid 1). Contractant verleent in dat geval aan de stichting een nader bij de
overeenkomst te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van de prestatie dat in ieder geval toereikend
is voor nakoming van het in de overeenkomst(en) bepaalde.

29

46.3 De contractant garandeert dat de gekochte programmatuur vrij is van alle bijzondere lasten en
beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de stichting in de weg zouden kunnen staan en
vrijwaart de stichting tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 47

Documentatie

47.1 Documentatie is zodanig opgesteld dat de prestatie met behulp daarvan door de stichting en
derden naar behoren kan worden gebruikt, beheerd en onderhouden.
47.2 De stichting mag documentatie zo vaak als redelijkerwijs noodzakelijk is, zonder daarvoor een
nadere vergoeding verschuldigd te zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen zijn
organisatie openbaar maken, mits daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d.
worden gehandhaafd.

Artikel 48

Acceptatie

48.1 De inhoud van de acceptatietest heeft betrekking op de te leveren producten en programmatuur
en ondersteuning van standaarden.
48.2 Contractant voert waar nodig een ketentest uit, in samenwerking met andere leveranciers van
gekoppelde programmatuur en vrijwaart de stichting voor gebreken.
48.3 De resultaten van de ketentest en de wijze waarop de ketentest is uitgevoerd kunnen door de
stichting worden opgevraagd.
48.4 De stichting is niet gehouden tot enige betaling aan de contractant alvorens acceptatie heeft
plaatsgevonden. Betalingen die voorafgaand aan acceptatie worden verricht, vinden steeds plaats
onder het voorbehoud van acceptatie.
48.5 De stichting deelt binnen veertien dagen na oplevering c.q. aflevering aan contractant mee of hij
de prestatie accepteert. Hij kan dat doen door een expliciet daarvoor bedoelde mededeling of door
toezending van het testverslag als bedoeld in artikel 62.1 indien de maatwerkprogrammatuur daarin
wordt goedgekeurd.
48.6

Acceptatie omvat de documentatie.

48.7 Indien de stichting niet in staat is om binnen de in lid 5 genoemde termijn aan contractant mee
te delen of hij de prestatie accepteert, meldt hij dat voor afloop van die termijn aan contractant onder
opgaaf van redenen. Op dat moment treden de stichting en contractant met elkaar in overleg over
een nieuwe acceptatietermijn.
48.8 Bij het uitblijven van enige mededeling als bedoeld in lid 5 of alsmede in het geval de aanvullende
termijn voor acceptatie, als bedoeld in artikel lid 7 zonder nader bericht van de stichting is verstreken,
geldt de prestatie als door de stichting geaccepteerd.
48.9 Indien de stichting de prestatie accepteert ondanks de geconstateerde aanwezigheid van een of
meer kleine gebreken, stelt hij de contractant daarvan bij de mededeling of in het testverslag bedoeld
in lid 5, in kennis. Contractant herstelt die gebreken met inachtneming van het bepaalde in artikel 49.3.
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Artikel 49

Garantie

49.1 Indien contractant ter uitvoering van de garantie als bedoeld in artikel 6.3 een tijdelijke oplossing
aanbrengt, vergoedt hij schade die de stichting als gevolg daarvan lijdt.
49.2 Contractant garandeert in aanvulling op lid 1 dat hij gebreken die de stichting tijdens de
acceptatieprocedure heeft geconstateerd, maar die voor hem geen reden vormden om niet tot
acceptatie over te gaan, met bekwame spoed na acceptatie voor zijn rekening zal herstellen.
49.3 De in lid 2 bedoelde garantie geldt niet voor zover contractant aantoont dat een gebrek is
ontstaan als gevolg van een, zonder zijn toestemming, door de stichting of een door deze
ingeschakelde derde in de prestatie aangebrachte wijziging. De garantie geldt evenmin indien een
gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de prestatie
door de stichting.
49.4 Contractant garandeert dat hij de prestatie tot vijf jaar na datum van acceptatie kan
onderhouden, waarvan tenminste drie jaar op de in deze aanvullende ICT Inkoopvoorwaarden
bepaalde wijze zoals weergegeven in artikel 46.
49.5 Contractant garandeert dat het product hem ten tijde van de aflevering in volledige eigendom
toebehoort, daarop geen eigendomsvoorbehoud, beperkt recht of beslag van een derde rust en vrij is
van andere lasten en beperkingen.
49.6 Contractant garandeert dat de door hem geleverde programmatuur en koppelingen en het
resultaat blijven voldoen aan de overeengekomen standaarden, eisen, specificaties, eigenschappen en
functionaliteiten, alsmede aan hetgeen de stichting in het algemeen daarvan naar alle redelijkheid mag
verwachten.
49.7 Contractant zal de stichting schriftelijk op de hoogte stellen waar en waarom afgeweken wordt
van voorgeschreven standaarden. Indien de stichting niet met de afwijking akkoord gaat, dient hij dit
onverwijld aan contractant te melden en daarover overleg te plegen.
49.8 Contractant garandeert dat de door hem aan de stichting geleverde nieuwe versies en/of
verbeterde versies van de programmatuur en koppelingen voldoen aan de door het Kwaliteits Instituut
Nederlandse Gemeenten (KING) gedefinieerde StUF- standaarden, Digikoppeling, de Webrichtlijnen
<tot het niveau 1,2,3>, en het Basismodel Geo-informatie (NEN3610) standaarden, en alle overige
ontwikkelde en geaccepteerde gemeentelijke standaarden voor zover van toepassing.

Artikel 50

Ondersteuning en Onderhoud

Deze aanvullende voorwaarden zijn steeds samen met de Basisvoorwaarden van de ICT
Inkoopvoorwaarden van toepassing indien de stichting met contractant onderhoud overeenkomt.
50.1 Contractant maakt de stichting en diens personeel op verzoek vertrouwd met het gebruik van de
prestatie. Indien contractant tevens belast is geweest met de implementatie van de prestatie, wordt
die ondersteuning in beginsel gegeven door personeel dat daarbij betrokken is geweest.
50.2 Aard, omvang, duur en (indien van toepassing) kosten van de ondersteuning worden afzonderlijk
in de overeenkomst vermeld.
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50.3 Ook indien de stichting met contractant later alsnog Onderhoud overeenkomt ten aanzien van
een eerder door laatstgenoemde voor de stichting verrichte Prestatie, zijn deze Aanvullende
voorwaarden daarop van toepassing.
50.4 Contractant verstrekt Onderhoud vanaf het in de Overeenkomst bepaalde tijdstip.
50.5 Contractant voert Onderhoud uit op of vanaf zijn locatie. Alleen indien redelijkerwijs noodzakelijk
voert contractant onderhoud uit op locatie van de stichting.
50.6 Onderhoud dat kan leiden tot verstoring van het arbeidsproces bij de stichting, wordt in beginsel
buiten de bij de stichting gebruikelijke werkuren uitgevoerd.
50.7 Indien verstoring van het arbeidsproces als bedoeld in lid 6, gelet op het belang van onmiddellijk
herstel van de storing, onvermijdelijk is, stelt contractant de stichting daarvan tijdig op de hoogte
voordat hij met het onderhoud aanvangt.
50.8 Onderhoud omvat tenminste correctief onderhoud.
50.9 Contractant brengt een tijdelijke oplossing alleen aan met toestemming van de stichting. Tenzij
partijen daarover in een concreet geval een andere afspraak maken, vervangt contractant een tijdelijke
oplossing zo snel mogelijk door een definitieve oplossing.
50.10 Als onderdeel van preventief onderhoud onderzoekt contractant de prestatie regelmatig en
tenminste één keer per jaar op haar goede werking.
50.11 De stichting meldt storingen aan en af op de in de overeenkomst voorgeschreven wijze.
50.12 Contractant stelt bij het melden van een storing, overeenkomstig het bepaalde in de
overeenkomst tot onderhoud, het daaraan toe te kennen prioriteitsniveau vast.
50.13 De reactie van contractant op een melding als bedoeld in lid 11, is steeds gericht op het zo
spoedig mogelijk verhelpen van de storing al dan niet door het tot stand brengen van een tijdelijke
oplossing. Het bepaalde in artikel lid 9 is daarbij van toepassing.
50.14 De stichting kan onderhoud dat hij met contractant is overeengekomen gedurende de looptijd
van de betreffende overeenkomst alleen met behoud van rechten door een derde laten uitvoeren
indien contractant in de nakoming van zijn verplichtingen uit die overeenkomst in gebreke is of indien
hij daarvoor van contractant toestemming krijgt.
50.15 De stichting mag (laten) testen of een storing daadwerkelijk is verholpen. Contractant is verplicht
daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien uit de test blijkt dat een storing niet naar behoren is
verholpen kan de stichting de kosten van het testen op contractant verhalen.
50.16 Contractant voert modificaties van producten die niet door de fabrikant of contractant zijn
voorgeschreven, uit in overleg met en niet dan na instemming van de stichting met de daarbij
behorende prijsopgave.
50.17 Indien de vervanging van onderdelen door contractant leidt of kan leiden tot wijzigingen in het
functioneren van het product, vindt die vervanging alleen plaats met instemming van de stichting.
50.18 Onderdelen worden alleen vervangen door nieuwe, functioneel en technisch tenminste
gelijkwaardige onderdelen.
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50.19 Op verzoek van de stichting verstrekt contractant ondersteuning in de vorm van advies over het
gebruik en functioneren van programmatuur.
50.20 De stichting kan contractant om ondersteuning vragen op de in de overeenkomst tot onderhoud
vermelde tijden.
50.21 Indien de stichting om ondersteuning als bedoeld in lid 20 vraagt, brengt contractant zo spoedig
mogelijk en, indien van toepassing, binnen de reactietijd contact tot stand tussen een programma
specialist en de stichting.

Artikel 51

Programmatuur

51.1 Indien de uitvoering van een overeenkomst met zich meebrengt dat er programmatuur
(‘software’) aan de stichting geleverd wordt, garandeert de contractant dat:
a. hij de programmatuur vóór levering grondig heeft getest;
b. de programmatuur compleet en gebruiksklaar is en dat alle voor het juiste gebruik hiervan vereiste
toebehoren bij de levering zijn inbegrepen, zodat de programmatuur kan worden gebruikt voor het
doel waarvoor deze wordt geleverd;
c. de programmatuur zo optimaal mogelijk (naar de stand van de huidige techniek) beveiligd is tegen
ongeautoriseerde toegang van derden tot de ICT- infrastructuur van de stichting en/of beschadiging
daarvan. Indien de contractant om welke reden dan ook wetenschap en/of een redelijk vermoeden
heeft van verhoogde beveiligingsrisico’s wordt de stichting hiervan terstond op de hoogte gebracht.
De contractant zal in dat geval passende maatregelen treffen.
51.2 De contractant zal voor zover van toepassing, voorafgaand aan levering, installatie en
implementatie, een representatieve test uitvoeren op de daarvoor bedoelde test/compliancy
voorzieningen:
a. voor StUF via het StUF-testplatform;
b. voor webrichtlijnen via de website webrichtlijnen.nl;
c. voor de NEN3010 standaarden geldt de Geonovum validatie en conformiteitstoets;
d. voor digikoppeling geldt de digikoppeling compliance voorziening.
51.3 Zodra naar mening van contractant de test voltooid is, zal contractant de stichting hiervan
schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving laat het bepaalde in deze Inkoopvoorwaarden en de
overeenkomst omtrent acceptatie en garantie onverlet.

Artikel 52

Gebreken in de samenwerking met andere programmatuur of apparatuur

52.1 Contractant neemt op verzoek van de stichting deel aan overleg met door de stichting
aangewezen andere contractanten van de stichting indien op enig moment blijkt dat de prestatie niet
goed functioneert in samenhang met andere bij de stichting in gebruik zijnde of te nemen
programmatuur en/of producten.
52.2 Het overleg, bedoeld in lid 1 is gericht op het achterhalen van de oorzaak van het onvoldoende in
samenhang functioneren en het zo mogelijk vinden van een oplossing daarvoor. Aan het overleg en
uitwerken van een oplossing verbonden redelijke kosten komen voor rekening van de stichting, tenzij
het onvoldoende in samenhang functioneren toerekenbaar blijkt aan contractant.
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DEEL B AANVULLENDE VOORWAARDEN – KOOP
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing bij de koop van ICT Producten.

Artikel 53

Installatie

53.1 Indien de aard en/of omvang van de prestatie daartoe aanleiding geeft kan contractant de plaats
van installatie van het product voorafgaand aan de aflevering inspecteren.
53.2 Indien contractant de plaats van installatie ongeschikt bevindt, deelt hij dat zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan de stichting mee. Vervolgens zullen de stichting en contractant in onderling overleg een
geschikte plaats van installatie bepalen.
53.3 Wanneer de stichting de adviezen van contractant voor wat betreft de installatie naast zich
neerlegt, is de contractant niet langer aansprakelijk voor die delen van de prestatie die afwijkend van
zijn advies worden uitgevoerd.

Artikel 54

Modificaties van Producten

54.1 Indien de fabrikant van een product een modificatie voorschrijft, zorgt contractant ervoor dat die
modificatie zo spoedig mogelijk kosteloos, hetzij door hemzelf hetzij door de fabrikant van het product,
wordt uitgevoerd.

DEEL C AANVULLENDE VOORWAARDEN GEBRUIKSRECHTEN
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing indien de stichting Gebruiksrechten verwerft.

Artikel 55

Aard en inhoud van het Gebruiksrecht

51.1 Contractant verleent aan de stichting met inachtneming van de voorwaarden, een nader in de
overeenkomst te specificeren gebruiksrecht op de standaardprogrammatuur alsmede op nieuwe
versies indien de stichting gerechtigd is tot de ontvangst daarvan. Het gebruiksrecht omvat geen
overdracht door contractant aan de stichting van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de
betreffende standaardprogrammatuur.
55.2 In het gebruiksrecht is, zonder dat de stichting daarvoor enige additionele vergoeding
verschuldigd is, in ieder geval begrepen:
a. het recht om alle voor de stichting toegankelijke functionaliteiten van de standaardprogrammatuur
te gebruiken;
b. het recht om, zoveel als redelijkerwijs noodzakelijk is, kopieën van de Standaardprogrammatuur te
vervaardigen, op te slaan, regelmatig te testen en ‘hot stand-by’ te houden voor het geval van een
calamiteit;
c. het recht om de Standaardprogrammatuur voor testdoeleinden te gebruiken;
d. het recht om de Standaardprogrammatuur zonder enige beperking of begrenzing met betrekking
tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te gebruiken waaronder begrepen het gebruik daarvan
door derden ten behoeve van de stichting.
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55.3 Tot het moment van acceptatie van de standaardprogrammatuur verkrijgt de stichting van
contractant een niet-exclusief recht tot het gebruik daarvan voor installatie- en testdoeleinden.
55.4 Indien contractant gebreken in de standaardprogrammatuur alleen herstelt door middel van het
uitbrengen van patches of verbeterde versies, heeft de stichting gedurende de garantietermijn van
artikel 6.3, ook al is hij met contractant geen onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze
ontvangst en het gebruik daarvan.

Artikel 56

Verstrekken van een Installatiekopie

56.1 Contractant verstrekt de stichting zo mogelijk een installatiekopie, of stelt deze in de gelegenheid
die zelf te maken. De prijs daarvan is in de vergoeding begrepen.
56.2 Indien de stichting recht heeft op de ontvangst van nieuwe versies, geldt het bepaalde in lid 1 ook
ten aanzien daarvan.
56.3 Indien de installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig beschadigd dat het
overeengekomen gebruik niet meer mogelijk is, verstrekt contractant de stichting op verzoek met
bekwame spoed een nieuwe installatiekopie van de oorspronkelijk geleverde versie alsmede van door
de stichting in gebruik genomen verbeterde en nieuwe versies daarvan of stelt hij de stichting in de
gelegenheid die zelf te maken.
56.4 Contractant kan daarbij, voor zover van toepassing, alleen aanspraak maken op vergoeding van
de kostprijs van de materialen van de Installatiekopie.

Artikel 57

Omzetting in andere Gebruiksrechten

57.1 Indien contractant het aan de stichting verleende gebruiksrecht op enig moment wil omzetten in
een ander gebruiksrecht ten aanzien van de standaardprogrammatuur treedt hij daarover, alsmede
over de daarbij te hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met de stichting. Aan een dergelijke
omzetting zijn voor de stichting geen nadelige gevolgen van welke aard ook, verbonden.
57.2 Indien partijen bij het overleg bedoeld in lid 1 geen overeenstemming bereiken, mag de stichting
zijn oorspronkelijke gebruiksrecht onverkort blijven uitoefenen.

Artikel 58

Escrow

58.1
de stichting kan er te allen tijde aanspraak op maken dat contractant in Escrow voorziet, ook
indien dat aanvankelijk niet is overeengekomen.
58.2 Escrow omvat alle niet openbaar gemaakte informatie die de stichting redelijkerwijs nodig heeft
voor foutherstel, onderhoud en beheer van de standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het
overeengekomen gebruik kan blijven maken.
58.3 Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde van het afsluiten daarvan op de
Nederlandse markt gebruikelijk is.
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58.4 Indien Escrow onderdeel van de overeenkomst uitmaakt legt contractant aan de stichting bewijs
over waaruit blijkt dat de Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande in de overeenkomst is bepaald
of zorgt contractant met bekwame spoed voor het treffen van een dergelijke voorziening.
58.5 Indien Escrow geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst heeft de stichting ook nadien het
recht te verlangen dat een dergelijke regeling alsnog wordt aangegaan c.q. mag hij te allen tijde
aansluiten bij een overeenkomst van Escrow als bedoeld in lid 2.
58.6 Daaraan verbonden redelijke kosten, zijn voor rekening van de stichting.

Artikel 59

Verbeterde en Nieuwe versies

59.1 Contractant zorgt voor een consistent versiebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat verbeterde
en nieuwe versies tijdig beschikbaar komen. Contractant onderzoekt met het oog daarop regelmatig
de noodzaak om dergelijke versies uit te brengen en informeert de stichting zo snel mogelijk over de
uitkomsten van zijn onderzoek.
59.2 Tussentijdse wijzigingen in programmatuur als gevolg van correctief onderhoud, maken zoveel
mogelijk onderdeel uit van verbeterde en nieuwe versies.
59.3 Contractant stelt de stichting op verzoek kosteloos een exemplaar van een nieuwe versie ter
beschikking voor test- en evaluatie doeleinden. De stichting is niet verplicht tot ingebruikname van
nieuwe versies. In dit geval informeert contractant de stichting over de consequenties van het
onderhoud.
59.4 Indien is overeengekomen dat contractant de programmatuur installeert, geldt deze verplichting
tevens voor nieuwe versies die de stichting in gebruik wil nemen.
59.5 Indien contractant er voor kiest om in plaats van een nieuwe versie andere programmatuur uit te
brengen en te stoppen met Innovatief onderhoud op de bij de stichting in gebruik zijnde
programmatuur, kan de stichting aanspraak maken op hetzij onverkorte nakoming van de
overeenkomst van onderhoud hetzij op een gebruiksrecht op die nieuwe programmatuur tegen de in
de overeenkomst vastgelegde voorwaarden voor een nieuwe versie.

DEEL D AANVULLENDE VOORWAARDEN – OPDRACHTEN
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing indien contractant ten behoeve van de stichting
diensten verricht zoals adviesdiensten, ontwikkeling van programmatuur, leiding geven aan ITprojecten, het verzorgen van het beheer en de exploitatie van een IT infrastructuur, netwerk- en
werkplekdiensten of detachering.
Opdrachten - Algemeen

Artikel 60

Inzet specifiek Personeel

60.1 Indien de stichting de overeenkomst is aangegaan met het oog op de uitvoering daarvan door een
of meer specifieke personen, zorgt contractant ervoor dat die personen ook inderdaad met de
uitvoering belast worden en blijven.
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60.2 De stichting heeft de mogelijkheid de overeenkomst met contractant te ontbinden wanneer deze
specifieke perso(o)n(en) de organisatie van contractant, om welke reden dan ook, verlaten.
60.3 De dagelijkse leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht berust bij contractant.
60.4 In geval van fasering van het project worden de verschillende projectfasen in de overeenkomst
benoemd. Daarbij wordt vermeld uit welke werkzaamheden de afzonderlijke fasen bestaan, voor
welke werkzaamheden fatale termijnen gelden, tot welke uitkomst ze moeten leiden en wanneer en
hoe ze worden afgesloten.
Opdrachten – Ontwikkeling Maatwerkprogrammatuur

Artikel 61

Oplevering Maatwerkprogrammatuur

61.1 De Opdracht tot ontwikkeling van maatwerkprogrammatuur omvat de oplevering daarvan.
Oplevering vindt plaats in Bron- en Objectcode.

Artikel 62

Acceptatieprocedure Maatwerkprogrammatuur

62.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 48 vindt acceptatie van maatwerkprogrammatuur als volgt
plaats:
 Contractant stelt de stichting tijdig op de hoogte van de Oplevering van de
maatwerkprogrammatuur.
 Indien de stichting een acceptatietest (laat) verricht(en), stelt hij zo spoedig mogelijk een
testverslag op en zendt hij dat ondertekend aan contractant. In het testverslag worden
geconstateerde gebreken vastgelegd alsook of de stichting de maatwerkprogrammatuur goedof afkeurt.
 Indien de stichting de maatwerkprogrammatuur goedkeurt, geldt de datum van
ondertekening van het testverslag als datum van acceptatie.
 Indien de stichting de maatwerkprogrammatuur niet bij eerste uitvoering van de
acceptatietest goedkeurt zal hij deze test binnen een door hem vast te stellen redelijke termijn
geheel of gedeeltelijk herhalen, maar niet eerder dan dat contractant aan de stichting heeft
gemeld dat de gebreken hersteld zijn. In een aanvullend testverslag legt de stichting
vervolgens vast of de bij de eerste test geconstateerde gebreken zijn verholpen en of hij de
maatwerkprogrammatuur thans wel goedkeurt.
 Indien de stichting de maatwerkprogrammatuur afkeurt, herstelt contractant de
geconstateerde gebreken voor eigen rekening binnen een daartoe door de stichting te
verlenen redelijke termijn die ingaat op de datum van ondertekening van het testverslag.
Indien contractant daaraan niet voldoet, mag de stichting de gebreken na voorafgaande
mededeling aan contractant voor diens rekening zelf verhelpen of door een derde laten
verhelpen. Contractant verleent daaraan in dat geval kosteloos zijn volledige medewerking
onder meer door daarvoor noodzakelijke informatie op diens eerste verzoek aan de stichting
te verstrekken.
 Indien de stichting een gebrek om reden als hiervoor bedoeld zelf verhelpt of door een derde
laat verhelpen, laat dat de overeengekomen verantwoordelijkheden van contractant voor de
maatwerkprogrammatuur geheel onverlet.
 Indien de stichting de maatwerkprogrammatuur na de tweede acceptatietest opnieuw
afkeurt, is contractant als gevolg daarvan in verzuim.
 De stichting kan de overeenkomst in dat geval met onmiddellijke ingang buiten rechte
ontbinden zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
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Artikel 63

Gebruik open source programmatuur

63.1 Indien contractant bij de uitvoering van de opdracht (mede) gebruik maakt van open source
programmatuur, stelt hij zich vooraf op de hoogte van de kwaliteit daarvan.

Artikel 64

Onderhoud Maatwerkprogrammatuur

64.1 Indien de stichting maatwerkprogrammatuur zelf onderhoudt of door een derde laat
onderhouden, ondersteunt contractant hem daarbij op verzoek tegen een marktconforme vergoeding.
Contractant verstrekt daartoe op verzoek de daarvoor benodigde (aanvullende) informatie aan de
stichting of een door deze daarvoor ingeschakelde derde. Het vorenstaande is tevens van toepassing
op beheeractiviteiten ten aanzien van maatwerkprogrammatuur die de stichting zelf uitvoert dan wel
door een derde laat uitvoeren.

Opdrachten - Detachering

Artikel 65

Toepasselijkheid

65.1 Van detachering en derhalve toepasselijkheid van artikel 65 t/m artikel 67 is alleen sprake indien
de betreffende overeenkomst door partijen nadrukkelijk als overeenkomst van detachering is
benoemd.

Artikel 66

Verlof- en cursusdagen

66.1 Personeel van contractant neemt in overleg met de stichting en rekening houdend met de
normale voortgang van de werkzaamheden verlof op.
66.2 Verlof dat door personeel van contractant wordt opgenomen, is voor rekening van contractant.
66.3 Kosten van cursussen die op verzoek van de stichting worden gevolgd alsmede de daarmee
gemoeide tijd, komen voor rekening van de stichting.
66.4 De stichting kan jaarlijks een aantal dagen aanwijzen waarop zijn kantoor om nader aan te geven
redenen is gesloten. In dat geval worden ook door personeel van contractant geen werkzaamheden
verricht op die locatie.

Artikel 67

Inlenersaansprakelijkheid

67.1 Contractant vrijwaart de stichting tegen inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen en
omzetbelasting die contractant of door deze ingeschakelde derden in verband met het uitvoeren van
de overeenkomst verschuldigd zijn of worden.
67.2 De stichting mag de loonheffingen en omzetbelasting die contractant in verband met de
uitvoering van de overeenkomst moet afdragen:
 rechtstreeks storten bij de Belastingdienst, of;
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 betalen op een zogenoemde G-rekening van contractant.
Indien contractant niet over een G-rekening beschikt opent hij zo mogelijk op eerste verzoek van de
stichting een G-rekening en doet hij al hetgeen nodig is voor het gebruik daarvan.
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