Algemene inkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
Aanvullend op de definities zoals opgenomen in de opdracht gelden voor deze algemene inkoopvoorwaarden de volgende
definities:
1.1. Goederen: stoffelijke zaken en programmatuur, inclusief aanneming van werk.
1.2. Leverancier: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Klaver Fietsparkeren een overeenkomst is aangegaan tot
het leveren van goederen.
1.3. Inkooporder: de opdracht van Klaver Fietsparkeren tot levering van goederen door of namens de leverancier.
1.4. Acceptatie: de Schriftelijke verklaring van Klaver Fietsparkeren houdende de goedkeuring van de door de leverancier
geleverde goederen en in voorkomend geval van bijbehorende diensten.
1.5. Diensten: alle door de leverancier krachtens een overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
1.6. Gebrek: het niet (volledig) voldoen van de goederen aan de overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet
naar behoren functioneren hiervan.
1.7. Levering: het volgens een overeenkomst of opdracht ter beschikking stellen (aflevering) van goederen en in voorkomend
geval het verrichten van diensten.
1.8. Offerte: een schriftelijke aanbieding van de leverancier aan Klaver Fietsparkeren, waarin een levering wordt gespecificeerd,
alsmede de tarieven of prijzen (prijs= tarief x hoeveelheid) worden vermeld.
1.9. Opdracht: een afroep van goederen binnen het kader van een overeenkomst door middel van schriftelijke bestelorder van
Klaver Fietsparkeren.
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen betreffende
overeenkomsten, waarbij Klaver Fietsparkeren goederen betrekt. Door het accepteren van een opdracht aanvaardt de
leverancier de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zulks met uitsluiting van de eigen verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Klaver Fietsparkeren van de door de leverancier
verzonden bevestiging, welke binnen 7 werkdagen na de datum van verzending van de opdracht door Klaver Fietsparkeren
dient te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Klaver Fietsparkeren gerechtigd is de overeenkomst als niet tot stand geval de
overeenkomst tot stand komt met onmiddellijke ingang na deze ondertekening.
2.3. In geval van verschillen tussen de opdracht en de bevestiging daarvan, zal de inhoud van de opdracht gelden als de inhoud
van de overeenkomst tussen Klaver Fietsparkeren en de leverancier.
2. 4. Klaver Fietsparkeren kan aan de leverancier het gebruik van een bepaald formulier voorschrijven.
ARTIKEL 3 WIJZIGINGEN
3.1. Klaver Fietsparkeren is te allen tijde bevoegd in overleg met de leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te
leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
3.2. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip
van levering, is hij verplicht, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving
van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van
opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
ARTIKEL 4 KWALITEIT EN OMSCHRIJVING
Met inachtneming van wat overigens in de inkooporder en de daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dienen de te
leveren goederen en / of leveranciers:
4.1.met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de inkooporder is
vermeld;
4.2. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
4.3. in alle opzichten gelijk te zijn aan de tekeningen, die door Klaver Fietsparkeren ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
4.4. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de inkooporder omschreven.
4.5 de beschikking te hebben over een kwaliteitsmanagementsysteem waarin beschreven de eisen en normen waaraan
betreffende leverancier wil / moet voldoen.
4.6 te beschikken over een NEN-EN-1090 certificaat ten behoeve van dragende constructies indien van toepassing.

ARTIKEL 5 INSPECTIE EN KEURING
5.1. Vóór verzending zal de leverancier, indien dat bij de betrokken goederen gebruikelijk is, zorgvuldig onderzoeken en
beproeven, of de goederen in overeenstemming zijn met wat is overeengekomen.
5.2. Klaver Fietsparkeren heeft het recht de goederen tijdens de fabricage, bewerking en opslag te inspecteren, voor zover dat
mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties, geheime procedés en kennis van de leverancier. Als Klaver Fietsparkeren
dit recht uitoefent, zal de leverancier zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijs door Klaver
Fietsparkeren daarvoor kunnen worden verlangd.
5.3. Indien Klaver Fietsparkeren bij enig onderzoek of beproeving als gevolg van het in de beide vorige leden bepaalde vaststelt
dat de te leveren goederen niet in overeenstemming zijn met de omschrijving in de overeenkomst, dan wel, dat het
waarschijnlijk is, dat bij voltooiing van de fabricage dat niet het geval zal zijn, zal Klaver Fietsparkeren de leverancier
hieromtrent onverwijld inlichten. De leverancier is gehouden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de
overeenkomst gegeven technische specificatie en aan de bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen.
5.4. Klaver Fietsparkeren behoudt zicht het recht voor om de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk af te keuren binnen een
termijn van 14 dagen na levering, indien en voor zover zijn niet in de overeenstemming zijn met de in de inkooporder vermelde
specificaties, dan wel onvolkomenheden worden geconstateerd ten aanzien van de materialen of de fabricage.
5.5. indien bij de keuring gebreken blijken, is de leverancier verplicht deze zo spoedig mogelijk te doen herstellen. Indien een
herstel van de gebreken niet mogelijk is, of gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, is Klaver
Fietsparkeren bevoegd de goederen af te keuren.
5.6. Het in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op goederen, die niet beproefd behoeven te worden, doch
waarvan bij aflevering blijkt, dat zij geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de
inkooporder.
5.7. Klaver Fietsparkeren stelt de leverancier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, van de afkeuring op de
hoogte. Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende goederen, is Klaver
Fietsparkeren bevoegd de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
5.8. In geval van afkeuring zal Klaver Fietsparkeren de afgekeurde goederen voor rekening en risico van de leverancier doen
opslaan dan wel terugzenden naar de door de leverancier op te geven plaats. Door deze terug levering gaat de eigendom reeds
geleverde goederen weer op de leverancier over.
5.9. De leverancier is verplicht na ontbinding reeds betaalde bedragen van de koopsom zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding, aan Klaver Fietsparkeren terug te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de
datum (vooruit)betaalde gelden.
ARTIKEL 6 VERPAKKING EN VERZENDING
6.1. De goederen moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze
beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De leverancier zal zich voldoende
verzekeren tegen redelijkerwijs te achten risico’s gedurende het transport.
6.2. De goederen zullen door de leverancier bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de
overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de inkooporder is bepaald of naderhand is overeengekomen.
6.3. Iedere zending dient – voor zover mogelijk - te zijn vergezeld van een paklijst, waarop is aangegeven het nummer van de
inkooporder en indien van toepassing, het artikelcodenummer van Klaver Fietsparkeren omschrijving van deze goederen en het
juiste aantal. Op de verpakking dient leesbaar het artikelnummer en het juiste aantal van de inhoud aangegeven te zijn.
6.4 De leverancier zal de materialen voor verpakking en transport zodanig kiezen dat hergebruik van toepassing is.

ARTIKEL 7 LEVERTIJD EN BOETE
7.1. De overeengekomen levertijd is fataal. Leverancier is door overschrijding van de levertijd van rechtswege in verzuim. Zodra
leverancier weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal
plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan Klaver Fietsparkeren.
7.2. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Klaver Fietsparkeren wordt geleden als gevolg van overschrijding van
de levertijd of als gevolg van een te late melding zoals bedoeld in artikel 7.1. Inkoopvoorwaarden februari 2015.
Klaver Fietsparkeren behoudt zich het recht voor in geval van overschrijding van de levertijd of een te late melding daarvan de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3. Klaver Fietsparkeren behoud zich het recht voor om een boete te berekenen, op basis van te laat leveren na de
overeengekomen leverdatum. Voor vertraging in de levering is leverancier aan Klaver Fietsparkeren een opeisbare boete
verschuldigd van 5% van het totale orderbedrag met een minimum van € 30,- tot een maximum van 10% van het totale
orderbedrag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Klaver Fietsparkeren heeft het
recht deze boete en/of schadevergoeding bij de betaling van de factuur van leverancier te verreken.

ARTIKEL 8 TIJDSTIP VAN LEVERING
8.1. De leverancier zal de goederen leveren op het tijdstip dat bepaald is in de inkooporder. Indien een leveringstermijn is
overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de leverancier de inkooporder heeft bevestigd.
8.2. Zodra de leverancier weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd kunnen worden, zal zij Klaver Fietsparkeren
daarvan onverwijld verwittigen. De leverancier is aansprakelijk voor eventuele schade, die Klaver Fietsparkeren lijdt door de
vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.
8.3. Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd, en partijen geen
overeenstemming kunnen bereiken over een verlenging van de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade, is
Klaver Fietsparkeren bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken met een schriftelijke verklaring de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog niet geleverd
zijn maar ook tot de goederen, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen niet
meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
8.4. Bij ontbinding van de overeenkomst is Klaver Fietsparkeren bevoegd aan de leverancier voor diens rekening en risico de
goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend
gebruikt kunnen worden en van de leverancier de betalingen, die zij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te
vorderen.
ARTIKEL 9 GARANTIE
9.1. De leverancier garandeert dat de geleverde zaken:
a. van goede kwaliteit en vrij van gebreken en defecten zijn;
b. die afmetingen, gewichten, kleuren, eigenschappen, capaciteiten e.d. bezitten die partijen zijn overeengekomen en voor het
overige alle eigenschappen bezitten die de gebruiker hiervan in redelijkheid mag verwachten;
c. compleet en gebruiksklaar worden geleverd;
d. geschikt zijn voor het doel waarvoor de gebruiker deze zaken wenst te gebruiken of waarvoor de zaken, gezien hun aard of
volgens de bestelling of overeenkomst, bestemd zijn te gebruiken;
e. voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke (veiligheids)eisen en de overige van toepassing zijnde (internationale)
overheidsvoorschriften.
9.2. De leverancier moet de van toepassing zijnde garantiecertificaten direct bij levering aan de gebruiker verstrekken.
9.3. Indien binnen de garantietermijn blijkt dat de geleverde zaken niet voldoen aan het bepaalde in eventuele aanvullende
vereisten zoals opgenomen in een garantiecertificaat en de gebruiker een beroep doet op de overeengekomen garantie, zal de
leverancier kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken of voor restitutie van of een reductie op de
overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden
hiervoor de bepalingen van het in deze algemene inkoopvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9.4. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 24 maanden na levering.
9.5. Voor zaken die bestemd zijn om te worden verwerkt in, op of aan andere zaken gaat de garantieperiode pas in op het
moment van verwerking.
9.6. Indien de zaken bestemd zijn om door te verkopen, heeft de gebruiker het recht van de leverancier te verlangen dat de
garantietermijn pas ingaat op het moment dat de zaken door de afnemer zijn ontvangen.
9.7. Indien door de leverancier in het kader van de overeengekomen garantie (onder)delen van de geleverde zaken worden
vervangen, gaat de garantieperiode voor deze vervangende (onder)delen pas in op het moment dat de gebruiker deze heeft
ontvangen.
9.8. Een overeengekomen garantieperiode wordt verlengd met de duur van de tijd die gemoeid is met de eventuele vervanging
of het herstel van de zaken.
ARTIKEL 10 PRIJZEN
10.1. De tussenpartijen overeengekomen prijzen zijn vast en mitsdien niet aan herziening onderhevig, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Voornoemde prijzen omvatten alle kosten als onder meer transportkosten, verzekeringen, koersrisico’s en
kosten van emballage. Btw-bedragen worden door de leverancier afzonderlijk in zijn prijsopgaven vermeld.
10.2. De leverancier is niet gerechtigd om enige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de
overeenkomst prijsbepalende factoren, welke dan ook, een wijziging ondergaan.
10.3. Ter zake van aanbiedingen van de leverancier kunnen geen kosten aan de gebruiker in rekening worden gebracht. Indien
geen overeenkomst wordt gesloten tussen partijen, is de leverancier niet gerechtigd een vergoeding te vragen voor met de
offerte verband houdende kosten.
ARTIKEL 11 VERGOEDING,MEER EN MINDERWERK
11.1. Klaver Fietsparkeren zal aan de leverancier de daad werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de
overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen.

11.2. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Klaver Fietsparkeren, of door wijziging van de voor de te
verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die de leverancier op grond van de overeenkomst
moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in
aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden en/of gewijzigde inzichten die de
leverancier bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is,
zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij.
11.3. De leverancier vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van Klaver Fietsparkeren heeft
gekregen. Klaver Fietsparkeren brengt ter verkrijging van een schriftelijke opdracht een schriftelijke offerte uit betreffende de
omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door de leverancier te
verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover
deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. De leverancier is niet gerechtigd bij het uitbrengen van een
offerte nadere dan wel zwaardere voorwaarden te stellen, tenzij Klaver Fietsparkeren daarmee instemt.
11.4. De leverancier is verplicht een opdracht tot meerwerk tot een maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht te
aanvaarden en uit te voeren. Een dergelijke opdracht tot meerwerk dient te worden uitgevoerd onder de bepalingen van de
overeenkomst.
11.5. Indien door gewijzigde inzichten van Klaver Fietsparkeren of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van
belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die de leverancier op grond van de Overeenkomst moet verrichten,
aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien
een partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere
partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat met
de te betalen prijs zal worden verrekend.
ARTIKEL 12 FACTURERING
12.1 De gebruiker zal de door de leverancier opgestelde factuur binnen de door de leverancier gestelde termijn voldoen, tenzij
de gebruiker reclameert, en mits de betreffende zaken door de leverancier geleverd zijn.
12.2 De factuur dient het ordernummer te bevatten, alsmede overige relevante gegevens te vermelden. Indien naar de mening
van de gebruiker de gegevens onvolledig zijn, zal de factuur alvorens betaling plaats zal vinden, worden geretourneerd aan de
leverancier met het verzoek de betreffende aanpassingen te verwerken.
12.3 Indien de gebruiker zulks verlangt, dient de leverancier schriftelijk een nadere toelichting op de factuur te verstrekken.
Indien gegevens, nodig voor de beoordeling van de juistheid van de factuur ontbreken, zal de gebruiker daar om verzoeken en
zal de leverancier deze gegevens zo spoedig mogelijk verstrekken.
12.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden vooruitbetalingen door de gebruiker niet gedaan.
12.5 De leverancier mag geen betaling verlangen op een andere rekening dan op een rekening ten name van leverancier.
12.6 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de gebruiker gerechtigd de nakoming van haar (betalings-)verplichtingen op
te schorten, één en ander ter beoordeling van de gebruiker, totdat de leverancier op verzoek van de gebruiker en ten genoegen
van de gebruiker aanvullende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen van de leverancier
voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst. Indien de leverancier weigert deze aanvullende zekerheid te
verstrekken, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten.
12.7 De gebruiker is bevoegd de bedragen die zij van de leverancier te vorderen heeft, te verrekenen met het bedrag dat zij
aan de leverancier conform het voorgaande in dit artikel verschuldigd is. Indien hetgeen de gebruiker van de leverancier te
vorderen heeft nog niet vaststaat, is de gebruiker bevoegd een naar redelijkheid geschat bedrag in te houden.
Indien de gebruiker gebruik maakt van haar bevoegdheid tot verrekening, stelt zij de leverancier op de hoogte van haar
redenen en verstrekt zij een schriftelijke specificatie van de berekeningen.
Indien de gebruiker een te hoog of te laag bedrag heeft ingehouden, zal het betreffende gedeelte op een later tijdstip worden
verrekend onder toepassing van de wettelijke rente vanaf de dag van de inhouding.
ARTIKEL 13 SCHADEVERGOEDING
13.1 De leverancier zal Klaver Fietsparkeren volledig schadeloosstellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor
Klaver Fietsparkeren, haar personeel of voor haar afnemers mochten ontstaan uit of ten gevolge van handelingen, voor over
deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van de leverancier, diens personeel of van
andere personen die door de leverancier bij de uitvoering van de diensten zijn betrokken. Hieronder is mede begrepen de
schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan-of afvoeren van eigendommen van de leverancier,
diens personeel of van andere personen, door de leverancier bij de uitvoering van de diensten betrokken.
13.2 De leverancier zal Klaver Fietsparkeren geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in
het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen Klaver Fietsparkeren wordt ingesteld, zal
Klaver Fietsparkeren de leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het
overige zal Klaver Fietsparkeren zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij de leverancier haar daartoe
toestemming geeft of de leverancier in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

ARTIKEL 14 SCHADE OF VERLIES TIJDEN VERVOER
De leverancier zal de goederen die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen,
mits Klaver Fietsparkeren daarvan schriftelijk bericht zendt aan de leverancier binnen een zodanige termijn, dat de leverancier
in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder of als de leverancier met zijn
eigen vervoermiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL 15 ONTBINDING
15.1. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van een niet
toerekenbare tekortkoming van de gebruiker zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
15.2. Indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met de
gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de leverancier,
bij beslag op een belangrijk deel van de bedrijfseigendommen van de leverancier, dan wel bij het stilleggen of liquidatie van
diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de gebruiker gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of betalingsverplichtingen op te schorten,
zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende
rechten, waaronder de aanspraak op volledige vergoeding van haar schade.
15.3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding is de leverancier verplicht om eventueel door de gebruiker betaalde
voorschotten, vooruitbetalingen, etc. onverwijld terug te betalen, zonder dat de leverancier een beroep kan doen op enige
compensatie of verrekening. Voorts dienen eventueel ter zake door de gebruiker gestelde bankgaranties e.d. te worden
vrijgegeven.
ARTIKEL 16 OVERMACHT
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij
werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van
zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de
overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke
ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.”
ARTIKEL 17 GEHEIMHOUDING
17.1. Partijen erkennen dat de inhoud van de Overeenkomst en enige informatie die hen ter kennis zal komen waaruit het
vertrouwelijke karakter ervan redelijkerwijs blijkt, niet bekend wordt gemaakt aan derden voor zover dit niet noodzakelijk is
voor de juiste uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting geldt niet alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
maar ook nadien, zonder enige beperking, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot
bekendmaking verplicht.
17.2. Met betrekking tot alle gegevens en informatie die door één van de Partijen aan de andere partij wordt verstrekt of die
anderszins in haar bezit is, stemt de ontvangende partij ermee in:
a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en opslag; en
b. deze gegevens en informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor de nakoming van verplichtingen
redelijkerwijs noodzakelijk is en deze, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van de genoemde
verplichtingen ter beschikking te stellen van de verstrekkende partij of na van de verstrekkende partij verkregen toestemming
te vernietigen.
17.3. Leverancier zal zonder schriftelijke toestemming van Klaver Fietsparkeren in publicaties of reclame-uitingen geen melding
maken van de (inhoud van de) overeenkomst.
17.4. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn personeel en onderaannemers die door hem worden ingeschakeld bij de
uitvoering van de overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie waaruit het
vertrouwelijke karakter ervan redelijkerwijs blijkt.
17.5. Indien leverancier of zijn onderaannemers de verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel niet nakomen is leverancier een
direct opeisbare boete verschuldigd aan Klaver Fietsparkeren.
ATTIKEL 18 VERZEKERING
18.1. De leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de navolgende risico's:
a. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit beroepsfouten);
b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn
van Klaver Fietsparkeren);
c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van Klaver
Fietsparkeren.

18.2. De leverancier legt op verzoek van Klaver Fietsparkeren onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de
bewijzen van premiebetaling voor de hierboven in het eerste lid genoemde verzekeringen over. De leverancier beëindigt niet
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaver Fietsparkeren de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities
waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadeel van Klaver Fietsparkeren
zonder bedoelde toestemming. De door de leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de
Overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.
18.3. Klaver Fietsparkeren cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het
eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor de leverancier op grond van deze Overeenkomst jegens
Klaver Fietsparkeren aansprakelijk is. De leverancier verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te
brengen en hiervan een afschrift aan Klaver Fietsparkeren te zenden, onverminderd de bevoegdheid van Klaver Fietsparkeren
om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks
aan Klaver Fietsparkeren worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de leverancier voor het verzekerde
voorval aan Klaver Fietsparkeren te betalen schadevergoeding.
18.4. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Klaver Fietsparkeren worden uitbetaald,
worden in mindering gebracht op de door de leverancier voor het verzekerde voorval aan Klaver Fietsparkeren te betalen
schadevergoeding.
ARTIKEL 19 MVO, MILIEU EN CO2 REDUCTIEBEPALINGEN
Klaver Fietsparkeren is een maatschappelijk verantwoord ondernemer en verlangt dat van haar leveranciers ook. Zij dienen te
voldoen aan;
19.1 Aantoonbaar milieubewust ondernemen. Hierbij valt te denken aan een managementsysteem op het gebied van
afvalstoffen beheersing en milieu.
19.2 Aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen met alle aspecten die daarbij horen;



Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers



Ideeën van medewerkers gebruiken voor de verbetering van de bedrijfsvoering



Aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers



Medewerkers ruimte geven om werk en zorg of andere maatschappelijke taken te combineren



Afspraken maken met onderaannemers over netjes, veilig en gezond werken door hun medewerkers



Medewerkers in dienst nemen met minder kansen op de arbeidsmarkt

 Aanbieden van leer- of werkervaringsplaatsen
19.3 Aantoonbaar bezig zijn met CO2 reductie of een soortgelijk initiatief.
ARTIKEL 20 SLOTBEPALINGEN
20.1. De opdracht en de bijbehorende voorwaarden zoals vastgelegd in de overeenkomst blijven van kracht, indien de
leverancier geheel of ten dele van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert.
20.2. de nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden of de
overeenkomst of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen of het resterende deel van die bepaling,
nietig zijn, worden vernietigd of buiten beschouwing worden gelaten.
20.3. een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst, die wordt vernietigd wegens strijd met een algemeen
verbindend voorschrift of die in bijzondere omstandigheden van het geval buien beschouwing moeten worden gelaten, wordt
vervangen door een bepaling, die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest of in de bijzondere omstandigheden van het geval
toegepast zou kunnen worden.
ARTIKEL 21 TOEPASSELIJK RECHT
21.1. Op de Overeenkomst en deze Algemene inkoopvoorwaarden is Nederlands recht aanvullend van toepassing.
21.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd,
zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
21.3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Alkmaar, tenzij partijen een andere manier van geschillenbeslechting overeenkomen waaronder mediation.
21.4. Aanspraken van partijen welke uit de tussen hen bestaande rechtsverhouding voortvloeien vervallen indien deze niet
binnen 24 maanden na intreden van de gebeurtenis die tot de aanspraak leidt worden geëffectueerd.

