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A ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

In deze Voorwaarden en in de Overeenkomsten en Opdrachten, waarin deze Voorwaarden van 

toepassing worden verklaard, worden de volgende definities gehanteerd. 
 
Acceptatie: De Schriftelijke verklaring van Opdrachtgever dat het geleverde, in samenhang 
met de door Opdrachtgever te gebruiken Programmatuur en apparatuur voldoet aan tenminste 

de overeengekomen Specificaties, danwel de goedkeuring van de door Opdrachtnemer 
geleverde Diensten. 
 

Acceptatietest: Een procedure waarmee Opdrachtgever vaststelt of tot Acceptatie van het 
geleverde kan worden overgegaan. 
 
Apparatuur: De in de Overeenkomst c.q. Opdrachtovereenkomst omschreven hardware met 
bijbehorende Documentatie en Materialen. 
 

Applicatie: Maatwerkprogrammatuur en/of een via de reguliere handel beschikbaar pakket van 
toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen, een bepaald bedrijfsproces van 
Afnemer ondersteunend en functionerend conform de overeengekomen Specificaties. 
 
Applicatiebeheer: beheeractiviteiten gericht op het in stand houden van de correcte werking 
van een Applicatie. Deze activiteiten omvatten ten minste: Service Level Management, Service 

Desk, Incidentenbeheer, Beschikbaarheidbeheer, Configuratiebeheer, Capaciteitsbeheer, 

Wijzigingbeheer, Programmabeheer en Distributie zoals nader ingevuld in een Service Level 
Agreement (SLA). 
 
Beheer: De controle op het goed (blijven) functioneren van Apparatuur en/of Programmatuur, 
en het verrichten van de daarop gerichte activiteiten, alsmede het verlenen van ondersteuning. 
 
Broncode: de voor de mens leesbare vorm van code waarin Programmatuur vormgegeven is. 

 
Conversie: Het geheel van maatregelen en activiteiten, gericht op de overgang van de huidige 
werkwijze met betrekking tot gegevensverwerking naar de werkwijze met betrekking tot 
gegevensverwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuw aan te schaffen 
Programmatuur. 
 

Deskundige: Personeel van Opdrachtnemer, gekwalificeerd op een specifiek gebied van 

informatica. 
 
Diensten: Alle door Opdrachtnemer krachtens een Overeenkomst te verrichten 
werkzaamheden, inclusief die werkzaamheden die in de ICT-industrie over het algemeen 
worden beschouwd als een geïntegreerd deel daarvan en die werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn voor, of verbonden zijn met de te verrichten werkzaamheden. 

 
Documentatie:  De door Opdrachtnemer verschafte beschrijving van (de eigenschappen van) 
het ontwerp, functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de Apparatuur en/of de 
Programmatuur alsmede productiehandleidingen en beschrijving van (technische) 
eigenschappen. Tot Documentatie behoren (niet uitputtend) beschrijvingen betreffende het 
programma waarvoor de Apparatuur en/of de Programmatuur worden ingezet, security 
onderliggende database(s), koppelingen met andere systemen, functioneel- en 

applicatiebeheer, parametrisering en overigens alle andere documentatie betreffende het 
programma die relevant is voor het kunnen continueren van de dienstverlening door een 
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andere leverancier. Al deze Documentatie kan vervat zijn in de Programmatuur of in 
afzonderlijke boeken of andere gegevensdragers. 
 
Gebrek: Het niet (volledig) voldoen van de Apparatuur en/of Programmatuur aan de 

overeengekomen Specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren hiervan. 
 
Goederen: Alle zaken (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten zoals 
apparatuur) en vermogensrechten (zoals rechten op Programmatuur). 
 

Implementatie: Het invoeren van de Programmatuur in de door Opdrachtgever daarvoor 
aangewezen Apparatuur en waar nodig het aanpassen van die Apparatuur en/of de 

Programmatuur op zodanige wijze dat de Apparatuur en/of Programmatuur volgens de 
overeengekomen Specificaties functioneren. Tot Implementatie wordt gerekend Conversie van 
bestaande gegevens en bestanden. 
 
Installatie: Het bedrijfsklaar opstellen van de Apparatuur op de met Opdrachtgever 
afgesproken plaats van aflevering, alsmede het ter beschikking stellen van de 

Systeemprogrammatuur aan Opdrachtgever. Onder installatie wordt in ieder geval verstaan 
het afleveren, uitpakken, opstellen en het aansluiten van de verschillende onderdelen van de 
Apparatuur en Systeemprogrammatuur. 
 
Levering: Het volgens een Overeenkomst of Opdracht afleveren van Goederen en/of het 
uitvoeren van Diensten, eventueel gevolgd door een Acceptatie. 
 

Materialen: De voor het gebruik, onderhoud, implementatie en wijziging van de Apparatuur 
en/of Programmatuur benodigde hulpmaterialen, zoals software supplies, interfaces, compilers, 
bekabeling, voeding, etc. 
 
Maatwerkprogrammatuur: Programmatuur, wijzigingen of verbeteringen van Programmatuur, 
die specifiek voor of op verzoek van Opdrachtgever zijn ontwikkeld als onderdeel van of in 
verband met de uitvoering van een Overeenkomst. Hieronder worden ook begrepen 

parametrisering van alsmede aanvullingen en uitbreidingen specifiek ontwikkeld ten behoeve 
van Opdrachtgever op Standaardprogrammatuur en eventueel Programmatuur Derden. 
 
Offerte: Een Schriftelijke aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, waarin te leveren 
Goederen en/of Diensten worden gespecificeerd, alsmede de tarieven of prijzen worden 
vermeld. 

 
Offerteaanvraag: De door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst uitgebrachte 

uitnodiging tot het uitbrengen van een Offerte ten behoeve van de Levering van nader 
omschreven Goederen en/of Diensten. 
 
Onderhoud: Applicatiebeheer en het releasematig onderhoud van Programmatuur alsmede alle 
activiteiten die gericht zijn op het instandhouden en verbeteren van Apparatuur, een en ander 

zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA) en de Overeenkomst (met inbegrip van 
deze Voorwaarden). 
 
Opdracht: Een afroep van Goederen of Diensten binnen het kader van een Overeenkomst door 
middel van een Schriftelijke bestelorder van Opdrachtgever. 
 
Opdrachtovereenkomst: De (in voorkomend geval binnen het kader van een 

Raamovereenkomst nader) gesloten Schriftelijke Overeenkomst tot daadwerkelijke Levering 
van Goederen en/of het daadwerkelijk verrichten van Diensten. 
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Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 
 
Opdrachtnemer: De wederpartij bij een (Raam)Overeenkomst met Opdrachtgever. 
 

Opdrachtwaarde: De totale waarde die in een Opdrachtovereenkomst is vastgelegd. 
 
Overeenkomst: Iedere rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met 
betrekking tot Levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten. 
 

Personeel van Opdrachtgever: Het door Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst ter 
beschikking te stellen personeel, dat onder zijn verantwoordelijkheid werkt. 

 
Personeel van Opdrachtnemer: Het door Opdrachtnemer voor de uitvoering van een 
Overeenkomst in te schakelen eigen personeel of door hem ingehuurde derden, die krachtens 
de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken. 
 
Programmatuur: Iedere instructie of serie van instructies aan een computer, in welke vorm 

(bijvoorbeeld object- en sourcecode) dan ook, inclusief het voorbereidend materiaal (zoals 
algoritmes, architectonische ontwerpen, fundamentele ideeën, principes, methoden, Materialen 
en andere voorbereidende stukken en vastgelegde ideeën) en eventueel daarin opgenomen 
aanverwante Documentatie. 
 
Programmatuur Derden: Programmatuur waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een 
derde berusten. 

 
Raamovereenkomst: Schriftelijke Overeenkomst tot Levering van Goederen en/of het 
verrichten van Diensten, waarin voor een bepaalde periode de voorwaarden inzake te sluiten 
opdrachtovereenkomsten zijn vastgelegd. 
 
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden verstaan op schrift en per fax. Als 
partijen enig ander communicatiemiddel zoals e-mail, internet of enig ander elektronisch 

medium gelijk wensen te stellen met Schriftelijk, dient dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst  te 
worden bepaald. 
 
Specificaties: De functionaliteiten die in de Apparatuur en/of Programmatuur beschikbaar 
dienen te zijn en de eisen waaraan deze overigens dienen te voldoen, zoals bepaald in een 
Overeenkomst. 

 
Standaardprogrammatuur: Programmatuur die door (of in opdracht van) Opdrachtnemer is 

ontwikkeld op eigen specificatie en voor rekening en risico van Opdrachtnemer en waarvan de 
intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer berusten. 
 
Systeemprogrammatuur: De in een Overeenkomst omschreven besturingsprogrammatuur die 
wordt gebruikt op de Apparatuur, inclusief de daarbij behorende Documentatie. Onder 

Systeemprogrammatuur wordt mede begrepen overige hulpprogrammatuur, die ter 
beschikking wordt gesteld door Opdrachtnemer. 
 
Versie: 
Nieuwe Versie: Een gewijzigde en/of verbeterde release van de Programmatuur waardoor de 
functionaliteit daarvan wordt gewijzigd. 
 

Verbeterde Versie: Een gewijzigde release van de Programmatuur waardoor Gebreken daarin 
worden hersteld of de logische samenhang wordt verbeterd. 
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Voorwaarden: De onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden ICT. 
 
Werkdagen: kalenderdagen behoudens weekenden en in Nederland algemeen erkende 
feestdagen (met uitzondering van 5 mei). 

 
 
2. TOEPASSELIJKHEID/AFWIJKINGEN 

1. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden zijn slechts bindend, indien zij 

uitdrukkelijk tussen partijen Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd 

worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van 
deze Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voorzover dit in overeenstemming 
is met de strekking van de Voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun 
rechtsgeldigheid op een van hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, 
teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij de strekking van deze Voorwaarden 
zoveel mogelijk behouden blijft. 

 
3. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen 

daarvan. 
 
4. De toepassing van algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van 

Opdrachtnemer of derden op een Overeenkomst wordt uitgesloten. 

 

5. Bij strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden en de voor een 
Overeenkomst relevante Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden hebben de 
Bijzondere Bepalingen voorrang. 

 
 
3. OPDRACHTOVEREENKOMST 

1. Een Opdrachtovereenkomst komt tot stand: 

 
a. indien met Opdrachtnemer een Leveranciersprotocol is overeengekomen, op de wijze 

zoals daarin vermeld; 
 
b. in het geval dat met Opdrachtnemer een Raamovereenkomst is gesloten, door het op 

basis daarvan verstrekken van een Opdracht gevolgd door Schriftelijke bevestiging van 

die Opdracht door Opdrachtnemer, mits Opdracht en bevestiging voldoen aan alle in de 

Raamovereenkomst daaraan gestelde eisen en voorwaarden; 
 

c. in het geval dat Opdrachtnemer, op basis van een Offerteaanvraag een Offerte heeft 
uitgebracht, door het door Opdrachtgever voor akkoord tekenen van de Offerte. De 
alsdan door Opdrachtgever geaccepteerde Offerte geldt samen met de Offerteaanvraag 
als Opdrachtovereenkomst; 

 
d. in het geval dat de Offerte en de Opdracht niet met elkaar overeenstemmen dan wel 

indien de Opdracht blijkens de dagtekening na de in het eerste lid van artikel 4 
(Offerte) van deze Voorwaarden genoemde termijn is verzonden, door stilzwijgende 
bevestiging van de Opdracht. Van stilzwijgende bevestiging is sprake, indien 
Opdrachtnemer niet binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de Opdracht 
Schriftelijk heeft aangegeven niet met de Opdracht in te stemmen. De tekst van de 

Opdracht is dan bepalend voor de inhoud van de Opdrachtoverenkomst. 
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2. Opdrachtgever is in de gevallen als bedoeld in het eerste lid sub b en d van dit artikel, 
gerechtigd een Opdracht kosteloos te annuleren zolang geen Schriftelijke bevestiging van 
Opdrachtnemer is ontvangen of indien de bevestiging afwijkt van een Opdracht. 

 

 
4. OFFERTE 

1. Een door Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte blijft tenminste 60 kalenderdagen vanaf de 
datum waarop deze door Opdrachtgever is ontvangen, ongewijzigd en onverminderd van 

kracht. 
 
2.  Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen 

vergoeding verschuldigd voor een opgestelde Offerte. 
 
 
5. INHOUD VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST 

1.  De (Raam)Overeenkomst, de Voorwaarden, de Offerteaanvraag met de bijbehorende 
geaccepteerde Offerte danwel de Opdracht met bijbehorende bevestiging, bevatten alle 

afspraken en voorwaarden van de Opdrachtovereenkomst. Indien Opdrachtgever ter 
uitvoering van de Opdrachtovereenkomst bepaalde door haar goedgekeurde specificaties, 
technische informatie, ontwerpen, instructies, toepassingstechnieken, 
keuringsvoorschriften, modellen, lay-outs en/of schetsen ter beschikking stelt, en/of 
partijen een Service Level Agreement (SLA) overeenkomen, maken deze tevens deel uit 
van de Opdrachtovereenkomst. 

 

2. Wijziging van de Opdrachtovereenkomst alsmede aanvullingen ter nadere uitvoering 
daarvan kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen. 

 
3. In elke Opdrachtovereenkomst zullen de volgende gegevens worden opgenomen: 
 

a. aanduiding van het onderwerp; 
 

b. een verwijzing naar de toepasselijke Overeenkomst en deze Voorwaarden; 
 
c. aanduiding, specificatie en functionaliteiten van de Apparatuur resp. Programmatuur en 

Documentatie, doel(stelling) van Opdrachtgever m.b.t. Apparatuur/Programmatuur, 
danwel een omschrijving van de Diensten; 

 

d. (bestel)ordernummer en eventueel (wijzigings)changenummer; 

 
e. factuuradres en factuurreferentie; 
 
f. prijzen en/of tarieven; 
 
g. aanwijzing van resp. verwijzing naar een overzicht van contactpersonen als bedoeld in 

artikel 31 (Contactpersonen) van deze Voorwaarden en correspondentieadres; 
 
h. eventueel overeen te komen Acceptatietesten (inclusief benodigde FAT-, GAT-, 

koppelingentesten en andere testen); 
 
i. termijn waarbinnen oplevering ter Acceptatie moet plaatsvinden; 
 

j. termijn van Levering; 
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k. plaats van Levering; 
 
l. termijn waarbinnen een Installatie dient te hebben plaatsgevonden; 
 

m. termijn waarbinnen een Implementatie dient te hebben plaatsgevonden. 
 

 
6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 

1. Voor de aard en omvang van de te leveren Goederen en/of Diensten is hetgeen 
dienaangaande in de Opdrachtovereenkomst is overeengekomen, bepalend. 

 

2. Opdrachtgever heeft het recht om, in redelijkheid en billijkheid, wijzigingen in de aard en 
omvang van de te leveren Goederen en/of Diensten van Opdrachtnemer te verlangen. 
Opdrachtnemer is alleen dan niet gehouden deze wijzigingen te aanvaarden indien deze 
van zodanige aard en omvang zijn dat Opdrachtnemer de Overeenkomst, naar in 
redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de 
wijzigingen bekend zou zijn geweest. 

 
3. Opdrachtgever doet in een voorkomend geval Schriftelijk opgave van door hem verlangde 

wijzigingen. Binnen veertien kalenderdagen na verzending van de Schriftelijke opgave 
deelt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mee of, en zo ja, welke gevolgen de wijzigingen 
hebben voor de Overeenkomst. Indien overeenstemming over de wijzigingen wordt 
bereikt, zal Opdrachtgever een wijzigingsopdracht aan Opdrachtnemer verstrekken en 

geldt voor de totstandkoming van een (gewijzigde) Opdrachtovereenkomst de procedure 

zoals beschreven in artikel 3 (Opdrachtovereenkomst) van deze Voorwaarden. 
 
4. Voor alle door Opdrachtnemer gewenste wijzigingen is voorafgaande Schriftelijke 

goedkeuring van Opdrachtgever vereist. Indien Opdrachtgever goedkeuring verleent, zal 
Opdrachtgever een wijzigingsopdracht verstrekken en geldt voor de totstandkoming van 
een (gewijzigde) Opdrachtovereenkomst de procedure zoals beschreven in artikel 3 
(Opdrachtovereenkomst) van deze Voorwaarden. 

 
 
7. LEVERING 

1. Tenzij anders wordt overeengekomen draagt Opdrachtnemer zorg voor de Levering van de 
Goederen, c.q. uitvoering van de Diensten op de Schriftelijk overeengekomen plaats en 
tijd. 

 

2.  Bij de af te leveren Goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het 
ordernummer van Opdrachtgever vermeld te zijn, alsmede itemnummer(s), aantal(len) en 
omschrijving(en). 

 
3. Goederen worden slechts geacht feitelijk te zijn geleverd, indien door Opdrachtgever voor 

ontvangst is getekend. 

 
4. Indien is overeengekomen dat de prestatie van Opdrachtnemer in fasen zal plaatsvinden, 

is Opdrachtnemer gerechtigd de levering van Goederen en/of de uitvoering van Diensten 
die tot een fase behoren op te schorten, tot Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan 
voorafgaande fase Schriftelijk heeft geaccepteerd. Evenzo heeft Opdrachtgever het recht 
de betaling op te schorten tot Acceptatie heeft plaatsgevonden. 

 

5. Goederen, geleverd aan Opdrachtgever vooruitlopend op het leveringsschema, alsmede 
levering van slechts een gedeelte van de ingevolge het leveringsschema te leveren 
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Goederen, behoeven door Opdrachtgever niet te worden geaccepteerd. De betreffende 
Goederen kunnen aan Opdrachtnemer op zijn kosten en voor zijn risico worden 
teruggezonden. 

 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de Opdrachtovereenkomst zal Opdrachtnemer 
in ieder geval aansprakelijk zijn en zal hij alle risico's dragen voor verlies en beschadiging 
van de Goederen als besteld onder de Opdrachtovereenkomst (1) totdat die Goederen 
feitelijk zijn geleverd op de in de Opdrachtovereenkomst aangeduide plaats van 
bestemming, plaats van goedkeuring of plaats van Acceptatie en (2) indien de Goederen 

worden afgekeurd bij aflevering zal hij bedoelde risico's ook daarna blijven dragen. 
 

7. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld Schriftelijk te informeren ter zake van 
iedere omstandigheid die een vertraging in de Levering kan veroorzaken. In zo'n geval is 
Opdrachtnemer verplicht al het mogelijke te doen om zijn verplichtingen na te komen, een 
en ander onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever neergelegd in de artikelen 27 
(Verzuim/Ontbinding van de Overeenkomst) en 29 (Aansprakelijkheid) van deze 
Voorwaarden. 

 
8. Als Opdrachtgever verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt en dat invloed 

kan hebben op de uitvoering door Opdrachtnemer van diens verplichtingen volgens deze 
Overeenkomst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis 
stellen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarbij opgave doen van de te verwachten 
gevolgen van het in gebreke blijven door Opdrachtgever en het effect daarvan op de door 
Opdrachtnemer na te komen verplichtingen. Bij tijdige en adequate kennisgeving door 

Opdrachtnemer en voor zover deze blijft voldoen aan het bepaalde in het volgende lid van 
dit artikel, zal de periode waarin Opdrachtnemer de betreffende verplichting kan uitvoeren 
worden verlengd met de duur van de vertraging die veroorzaakt werd door het in gebreke 
blijven van Opdrachtgever. 

 
9. Als Opdrachtgever in gebreke blijft in de uitvoering van deze Overeenkomst zal 

Opdrachtnemer zich inspannen om de voor de uitvoering van de Overeenkomst nadelige 

gevolgen van het in gebreke blijven te vermijden of te beperken en de uitvoering van de 
verplichtingen uit deze Overeenkomst zo goed als mogelijk voort te zetten. De in dit 
verband gemaakte redelijke kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 
10. Alleen indien Opdrachtnemer het bepaalde in de voorgaande twee leden van dit artikel 

naleeft, kan hij de daar vermelde omstandigheden aanvoeren als verontschuldiging voor 

een vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. 
 

11. In de Overeenkomst wordt vastgelegd wie binnen welke termijn voor Installatie zorg 
draagt. Installatie-instructies en mogelijke beveiligingsinstellingen/issues worden –ook als 
de Opdrachtnemer de Installatie uitvoert- tijdig en compleet aangeleverd. 
Schade voortvloeiend uit gebrekkige of onvolledige instructies is geheel voor risico van de 
opdrachtnemer en zal worden verhaald op de Opdrachtnemer. 

 
12. Indien aan Opdrachtgever, al dan niet na uitvoering van een Acceptatietest, blijkt dat de 

geleverde Goederen en/of uitgevoerde Diensten niet voldoen aan hetgeen is 
overeengekomen, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer Schriftelijk een bericht van afkeuring 
zenden en is Opdrachtgever gerechtigd te zijner keuze binnen een door hem te stellen 
termijn, herstel, verbetering of vervanging te verlangen of de Overeenkomst zonder 
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 27 (Verzuim/Ontbinding van de Overeenkomst) van deze Voorwaarden, een en 
ander onverminderd zijn rechten op vergoeding van de door hem geleden schade. 
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8. ACCEPTATIE EN ACCEPTATIETEST 

1. Acceptatie van de door Opdrachtnemer afgeleverde Goederen en uitgevoerde Diensten, 
dient Schriftelijk door Opdrachtgever te geschieden. Opdrachtgever zal Acceptatie niet op 

onredelijke gronden achterwege laten of onnodig vertragen. Betaling van een factuur of 
tussentijds gebruik van de Goederen of de Dienst houdt niet de Acceptatie daarvan in. 

 
2. Opdrachtgever is gerechtigd de door Opdrachtnemer afgeleverde Goederen en uitgevoerde 

Diensten aan een Acceptatietest te onderwerpen. Partijen zullen in dat geval bij het 
aangaan van de Opdrachtovereenkomst in onderling overleg de procedures met 
betrekking tot een Acceptatietest Schriftelijk vaststellen. De door opdrachtgever 

vastgestelde Acceptatiecriteria worden in of bij de Opdrachtovereenkomst vermeld.  
 
3. Een Acceptatietest zal door Opdrachtgever worden opgesteld en uitgevoerd. Op verzoek 

van Opdrachtgever zal opdrachtnemer hieraan medewerking verlenen. De kosten van de 
door Opdrachtnemer daarbij te verlenen medewerking zullen tegen de overeengekomen 
tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien echter de medewerking 

een Acceptatietest betreft die het gevolg is van het bij een eerste Acceptatietest  niet 
accepteren van een Levering, komen de kosten van de medewerking niet voor vergoeding 
in aanmerking.  

 
4. De resultaten van de Acceptatietest(en) en eventuele overige testen worden Schriftelijk 

vastgelegd in een testrapport dat door beide partijen zal worden ondertekend. 

 

5. Kleine Gebreken die het bedrijfsmatig in gebruik nemen en houden van de Goederen 
redelijkerwijs niet in de weg staan zullen geen reden zijn om van de Acceptatie af te zien, 
onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om deze Gebreken op een door de 
Opdrachtgever nader aan te geven tijdstip te herstellen. 

 
6. Bij een overschrijding van de overeengekomen datum of data van oplevering ter 

Acceptatie verbeurt Opdrachtnemer door de vertraging, zonder dat enige aanmaning of 

ingebrekestelling is vereist, voor iedere Werkdag dat de overeengekomen datum van 
Levering dientengevolge wordt overschreden, een dadelijk opeisbare niet voor 
compensatie vatbare boete van 1% van de Opdrachtwaarde tot een maximum van 50% 
daarvan met een minimum van € 250,=. Deze boete laat onverlet de overige rechten van 
Opdrachtgever  waaronder die op nakoming, ontbinding en volledige vergoeding van de 
schade. 

 

7. Na Acceptatie is Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst niet gehouden tot 
kosteloos herstel van Gebreken in de Goederen met uitzondering van de gevallen waarin: 
a. Opdrachtgever aanspraak kan maken op rechten op grond van de overeengekomen 

garantie; 
b. de Gebreken bij correcte nakoming door Opdrachtnemer van overeengekomen 

onderhoudsverplichtingen niet zouden zijn opgetreden en/of 

c. de Gebreken bij Acceptatie van de Goederen verborgen waren en door Opdrachtgever 
redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd. 

Opdrachtnemer is in dat geval verplicht tot herstel van de Gebreken conform het in de 
artikelen 38, 44, 50 en/of 56 (Garanties) van deze Voorwaarden bepaalde. 

 
 
9. VERPAKKING 

1. Alle Goederen zullen door Opdrachtnemer zodanig worden verpakt, dat zij voor doelmatige 
opslag door of voor Opdrachtgever geschikt zijn. 



         Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

 

 

 

 

V2.0 Pagina 12 van 48 
1-4-2013 

UWV-Inkoop 

 

Paraaf Opdrachtgever       Paraaf Opdrachtnemer 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT 

 
2. Alle verpakking wordt bij de Levering, respectievelijk Installatie voor rekening en risico 

van Opdrachtnemer door hem retour genomen tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven de 
betreffende Goederen op voorraad te houden. 

 
3. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijke verpakkingen. 
 
 
10. DOCUMENTATIE 

1. Opdrachtnemer stelt Documentatie met betrekking tot de Goederen en het Onderhoud 
daarvan, ter beschikking van Opdrachtgever. Partijen zullen het aantal exemplaren van de 

Documentatie nader specificeren. 
 
2. De Documentatie moet een juiste, volledige, gedetailleerde en toegankelijke beschrijving 

geven van de Goederen en/of van het Onderhoud hiervan en moet zodanige informatie 
bevatten, dat de gebruikers de Goederen snel, effectief en efficiënt kunnen bedienen en 
het Personeel van Opdrachtgever de instellingen van de Goederen kan wijzigen. 

 
3. Opdrachtgever is gerechtigd de Documentatie als in het eerste lid van dit artikel bedoeld 

voor eigen gebruik te kopiëren. 
 
4. De Documentatie moet in het Nederlands zijn gesteld. Slechts met voorafgaande 

toestemming van Opdrachtgever mag deze in het Engels zijn gesteld. 

 

5. Opdrachtnemer zal gedurende de garantieperiode de Documentatie op zijn kosten zo 
spoedig mogelijk vervangen, wijzigen of aanpassen indien op enig tijdstip mocht blijken 
dat deze onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of 
verouderd is. 

 
 
11. GEBRUIK, EIGENDOM EN TERUGGAVE VAN GOEDEREN 

1. Alle Goederen - waaronder begrepen informatie en vastgelegde ideeën waarvan het 
intellectueel eigendomsrecht of auteursrecht bij Opdrachtgever berust - die in het kader 
van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter 
beschikking zijn gesteld of die door Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever zijn 
aangeschaft of vervaardigd, blijven respectievelijk worden volledig eigendom van 
Opdrachtgever. 

 

2. Tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is op het moment 
dat Materialen van Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van Opdrachtnemer, sprake van 
een nieuwe zaak, waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort. 

 
3. Opdrachtnemer is verplicht de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Goederen te 

merken als kenbaar eigendom van Opdrachtgever, zich ten aanzien hiervan als een ‘goed 

huisvader’ te gedragen en deze in goede staat te houden, en ingeval deze de 
bedrijfsruimte van Opdrachtgever verlaten, voor rekening van Opdrachtnemer te 
verzekeren tegen het risico van beschadiging, verlies en diefstal, een en ander zolang 
Opdrachtnemer ten aanzien hiervan als houder voor Opdrachtgever optreedt. 

 
4. De wijze van gebruik van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Goederen is geheel 

voor risico van Opdrachtnemer. 
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5. Indien Opdrachtnemer de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Goederen niet, 
onvolledig of beschadigd aan Opdrachtgever retourneert, is hij jegens Opdrachtgever 
gehouden tot vergoeding van de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt. 

 

6. Het is Opdrachtnemer zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet 
toegestaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Goederen te gebruiken voor een 
ander doel dan ondersteuning van de dienstverlening aan Opdrachtgever; het is hem 
evenmin toegestaan deze Goederen zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
ter beschikking te stellen aan andere derden, dan die in het kader van de uitvoering van 

een Overeenkomst met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. 
 

 
12. PRIJZEN EN TARIEVEN 

1. Opdrachtnemer zal voor de door hem geleverde Goederen en/of Diensten aan 
Opdrachtgever prijzen en tarieven in rekening brengen zoals opgenomen in de 
Overeenkomst. Onder prijs wordt verstaan het overeengekomen tarief vermenigvuldigd 
met het aantal afgenomen eenheden. 

 
2. Door Opdrachtnemer aangeboden en overeengekomen prijzen en tarieven luiden in Euro. 

 
3. Opdrachtnemer verplicht zich, een transparante prijs- en tariefcalculatie te hanteren en 

deze toegankelijk te maken voor Opdrachtgever. 
Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever inzicht verstrekken 

in de voor prijzen en tarieven relevante financiële gegevens, documentatie en data (voor 

zover beschikbaar), echter met betrekking tot eenzelfde goed of dienst niet vaker dan 
eens per jaar. Opdrachtnemer zal de voor het onderwerp van de inzageverstrekking 
relevante data bewaren, zodat desnoods op basis van recente data terug kan worden 
geëxtrapoleerd. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met de ter inzage verstrekte 
gegevens, documentatie en data zullen partijen bespreken wat een zinnige omvang is voor 
een namens Opdrachtgever te verrichten audit. Vervolgens mag Opdrachtgever een audit 
verrichten naar de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte prijzen en tarieven teneinde 

vast te stellen of deze in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Een dergelijke 
audit zal in beginsel worden uitgevoerd op kosten van Opdrachtgever door een of meer 
door Opdrachtgever aan te wijzen registeraccountants, of bij de Nederlandse Orde van 
Register- EDP Auditors (NOREA) aangesloten EDP-auditors, nadat deze personen een 
geheimhoudingsverklaring van Opdrachtnemer hebben ondertekend. Blijken de in 
rekening gebrachte prijzen en tarieven niet conform de Overeenkomst te zijn, dan zal 

Opdrachtnemer de kosten aan Opdrachtgever vergoeden alsmede de overigens door 

Opdrachtgever geleden schade. 
 
4. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven 

inclusief kosten van Installatie en inclusief alle overige bijkomende kosten, zoals die voor 
rapportages, Documentatie, verpakking, vervoer, verzekering, reis- en verblijfkosten en 
invoerrechten en documenten, alsmede inclusief alle belastingen behoudens BTW. 

 
5. Indien op Schriftelijk verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden buiten de normaal 

geldende kantoortijden van 07.00 tot 20.00 uur worden verricht, zullen deze tegen 
maximaal 120% van de voor de betreffende werkzaamheden met Opdrachtnemer 
overeengekomen tarieven, verminderd met de eventueel overeengekomen korting, aan 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

6. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde prijzen en tarieven zijn tenminste vast 
gedurende een periode van 12 maanden na aanvang van de Overeenkomst. Daarna is 
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Opdrachtnemer gerechtigd een overeengekomen tarief ten hoogste één maal per jaar, en 
wel op 1 januari, te wijzigen met maximaal een percentage te berekenen volgens de in het 
zevende lid bedoelde systematiek.  
Deze wijziging dient uiterlijk één maand tevoren kenbaar te worden gemaakt. 

 
7. Het wijzigingspercentage wordt als volgt vastgesteld: ((a2-a1)/a1)*100%. Hierin is a1 het 

indexcijfer van het lopende jaar en a2 het indexcijfer op de datum van de wijziging. Als 
indexcijfer wordt aangemerkt het periodiek door het Centraal Bureau voor de Statistiek te 
Nederland gepubliceerde cijfer betreffende de Consumentenprijsindex (CPI)..  

 
8. Opdrachtgever mag de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Goederen en 

Diensten en de daarvoor gehanteerde prijzen en tarieven eens per jaar, doch niet eerder 
dan vanaf één kalenderjaar na aanvang van de Overeenkomst, door een gekwalificeerde 
onafhankelijke derde naar keuze van Opdrachtgever laten benchmarken. Opdrachtnemer 
zal daar op verzoek van Opdrachtgever aan meewerken en aan de door de betreffende 
derde gedane redelijke verzoeken voldoen, op voorwaarde dat die derde zich heeft 
verplicht de hem door partijen ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk te 

behandelen. Opdrachtgever zal haar behoefte aan een benchmark tijdig Schriftelijk aan 
Opdrachtnemer mededelen. De resultaten zullen aan Opdrachtnemer ter beschikking 
worden gesteld. Indien Opdrachtnemer onvoldoende informatie verstrekt om de 
benchmark naar behoren te realiseren, dan worden de prijzen en tarieven automatisch 
met minimaal vijf procent (5%) verlaagd gedurende tenminste de eerstvolgende 
12 maanden. 
Een benchmark kan alleen voor een gedwongen aanpassing volgens het negende lid van 

dit artikel worden gebruikt indien de Goederen en Diensten of onderdelen daarvan en de 
daarvoor gehanteerde prijzen of tarieven zijn vergeleken met die van vergelijkbare 
goederen en diensten geleverd door tenminste twee andere dienstverleners, bij voorkeur 
onder vergelijkbare omstandigheden en in Nederland, maar eventueel in andere landen 
indien noodzakelijk om een vergelijking met tenminste twee andere leveranciers mogelijk 
te maken (waarbij dan rekening zal worden gehouden met verschillen in het algemene 
loonniveau tussen de verschillende landen). Opdrachtnemer maakt geen deel uit van de 

benchmark. 
De benchmark zal worden uitgevoerd conform de door de benchmarker gebruikelijk 
gehanteerde methode, volgens het principe dat vergelijkbare goederen en diensten een 
vergelijkbare prijs of tarief zouden moeten hebben; waar redelijkerwijs mogelijk zullen 
verschillen in omstandigheden of contractuele voorwaarden middels een prijscorrectie 
worden verwerkt. 

Contracten waarbij de betrokken leverancier evident onder zijn kostprijs heeft geoffreerd 
mogen niet als benchmarking worden gebruikt. Het bewijs hiervoor dient door 

Opdrachtnemer te worden geleverd. Indien nodig om de benchmark mogelijk te maken, 
zal Opdrachtnemer de prijzen en tarieven uitsplitsen over de verschillende Goederen en 
Diensten (als door de onafhankelijke derde in redelijkheid verzocht). 
 

9. Het resultaat van de benchmark volgens het voorgaande lid van dit artikel zal worden 

vergeleken met de relevante prijzen en tarieven volgens de Overeenkomst. Als het 
gemiddelde van de relevante prijzen en tarieven uit de benchmark voor bepaalde 
Goederen en Diensten lager ligt dan de relevante prijzen en tarieven volgens deze 
Overeenkomst, dan zullen deze laatste worden verlaagd tot het gemiddelde niveau van de 
benchmark met ingang van de dag waarop Opdrachtgever zijn behoefte aan een 
benchmark aan Opdrachtnemer heeft medegedeeld. Vindt een dergelijke aanpassing 
plaats, dan draagt Opdrachtnemer de volledige kosten van de benchmarker. Anders 

draagt Opdrachtgever de kosten, met uitzondering van de door Opdrachtnemer zelf te 
maken kosten die altijd voor rekening van Opdrachtnemer komen. 
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10. Voor zover Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst kostenbesparingen 
realiseert (na aftrek van de kosten gemaakt om die besparingen te realiseren), die hij bij 
het aangaan van deze Overeenkomst nog niet concreet in zijn tarieven vermocht door te 
berekenen, zal Opdrachtnemer 80% daarvan uit eigen beweging met ingang van het 

moment van de effectuering van de besparing aan Opdrachtgever doorgeven door de 
prijzen en/of tarieven navenant te verlagen. 

 
11. Opdrachtnemer zal alleen met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

kosten in rekening brengen voor goederen of diensten die niet vallen binnen het bereik 

van de Goederen of Diensten die Opdrachtnemer verleent krachtens een Overeenkomst. 
Deze toestemming kan alleen geldig worden gegeven door degene die daartoe volgens 

artikel 31 (Contactpersonen) van deze Voorwaarden is aangeduid of door daartoe 
anderszins aantoonbaar bevoegd Personeel van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtnemer 
dergelijke goederen of diensten levert zonder de hiervoor bedoelde Schriftelijke 
toestemming, dan zal Opdrachtgever niet gehouden zijn de kosten daarvoor te vergoeden. 

 
 

13. BETALINGSCONDITIES 

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal Opdrachtnemer eerst na 
Levering en eventueel van toepassing zijnde Acceptatie van de Goederen en/of Diensten 
de op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen gespecificeerd en voorzien van 
ordernummer factureren op de door Opdrachtgever aangegeven wijze. Facturen die niet 
aan deze eisen voldoen, worden niet betaald en zullen worden teruggezonden. 

Indien een factuur niet binnen drie maanden vanaf het tijdstip van Levering en eventuele 

Acceptatie door Opdrachtgever is ontvangen, gelden de daarmee verband houdende 
kosten als te zijn kwijtgescholden, tenzij Opdrachtnemer binnen deze termijn gemotiveerd 
heeft medegedeeld de factuur nog niet te kunnen uitbrengen. Opdrachtgever kan dan een 
nieuwe uiterste termijn voor de facturering stellen. 

 
2. Deelfacturen en deelbetalingen zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover deze in de 

Overeenkomst zijn vastgelegd. 

 
3. Opdrachtgever zal de factuur betalen door overmaking van het verschuldigde op het 

daartoe door Opdrachtnemer Schriftelijk aangegeven bankrekeningnummer. Tenzij anders 
is overeengekomen, vindt betaling plaats uiterlijk 45 kalenderdagen na ontvangst van de 
factuur. 

 

4. Indien Opdrachtnemer een maximum betalingstermijn wenst korter dan de in het vorige 

lid van dit artikel genoemde 45 kalenderdagen, zal een kortere betalingstermijn kunnen 
worden overeengekomen indien het daarvoor geboden kortingspercentage minimaal 2% 
bedraagt. Een aldus overeengekomen betalingstermijn wordt geacht te beginnen na 
ontvangst van de factuur. Indien facturen dienen te worden teruggezonden ter correctie, 
begint de betalingstermijn eerst op de datum van ontvangst van de op juiste wijze 
gecorrigeerde factuur. 

 
5. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 
 
6. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met de opeisbare 

bedragen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.  
 
7. Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer, gelet 

op het bepaalde in het derde lid van artikel 27 (Verzuim/Ontbinding van de 
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Overeenkomst) van deze Voorwaarden, niet het recht zijn dienstverlening op te schorten 
of te beëindigen. 

 
 

14. VOORSCHOT 

1. Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht 
voor nog niet geleverde Goederen of Diensten, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer 
voorafgaande aan die betaling(en) een kredietstellingsgarantie “op afroep” aan 

Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde Bedrag(en). Aan de 
garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Indien Opdrachtnemer vanwege 
een hem toerekenbare tekortkoming niet binnen de overeengekomen termijn levert, is hij 

−onverminderd eventuele schadeplichtigheid voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 27 
van de Voorwaarden− de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de termijn 
dat de tekortkoming voortduurt. 

 
2. De kredietinstellingsgarantie “op afroep” wordt afgegeven door een door Opdrachtgever 

Schriftelijk aanvaarde kredietinstelling. 

 
 
15. MEDEWERKING 

1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer steeds tijdig alle medewerking, gegevens en 
inlichtingen te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

 

2. Opdrachtnemer verplicht zich Opdrachtgever telkens tijdig te informeren over nieuwe 
ontwikkelingen en wijzigingen met betrekking tot het krachtens een Overeenkomst 
geleverde. 

 
3. Indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 

noodzakelijk is, zal Opdrachtgever Personeel van Opdrachtnemer toegang verlenen tot 
gebouwen van Opdrachtgever en voldoende ruimte in zijn kantoor aan Opdrachtnemer ter 

beschikking stellen. 
 
4. Indien Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Overeenkomst apparatuur geplaatst 

heeft op de locaties van Opdrachtgever zal Opdrachtgever Personeel van Opdrachtnemer 
binnen de normale kantooropeningstijden  toegang verlenen tot deze apparatuur voor 
zover die toegang noodzakelijk is voor de werkzaamheden die verband houden met de 

uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is gehouden aan de voor de toegang 

geldende regels van Opdrachtgever. 
 
5. Het staat Opdrachtgever vrij om van derden diensten te betrekken, aanvullend op de 

Diensten. Opdrachtnemer zal samenwerken met alle andere toeleveranciers van 
Opdrachtgever en hen en Opdrachtgever assistentie verlenen als in redelijkheid verzocht 
door Opdrachtgever, bijvoorbeeld bij: 

i) het waarborgen van integratie van de diensten of leveringen van derden en de 
Diensten, Apparatuur of Programmatuur; 

ii) het beheren of onderhouden van door derden geleverde apparatuur of Programmatuur; 
iii) het verrichten van een acceptatietest op leveringen van derden of het meewerken aan 

een door een derde verrichte acceptatietest op Apparatuur of Programmatuur; 
iv) het verschaffen van informatie over de door Opdrachtnemer beheerde systemen om 

compatibiliteit daarmee te vergemakkelijken; 

v) het aansturen van een andere toeleverancier of het daardoor worden aangestuurd, met 
inachtneming van de belangen van Opdrachtgever. 
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6. Opdrachtgever zal van zijn toeleveranciers verlangen dat zij in harmonie samenwerken 

met Opdrachtnemer en dat zij assistentie aan Opdrachtnemer verlenen zoals verzocht 
door Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn rechten ten 

opzichte van zijn andere toeleveranciers inroepen om Opdrachtnemer te doen 
ondersteunen bij het verlenen van de Diensten. 

 
7. Opdrachtnemer zal geschillen tussen Opdrachtnemer en een toeleverancier van 

Opdrachtgever spontaan aan Opdrachtgever melden en vervolgens de de aanwijzingen 

van Opdrachtgever terzake volgen. 
 

 
16. OPLEIDING EN ONDERSTEUNING 

1. Opdrachtnemer zal indien Opdrachtgever dit wenst, opleiding en ondersteuning verlenen 
aan Personeel van Opdrachtgever teneinde deze binnen redelijke grenzen vertrouwd te 
maken met het gebruik van de Apparatuur en Programmatuur en eventueel met de 
verdere ontwikkeling en het Onderhoud. De opleiding en ondersteuning moeten verleend 

worden door Personeel van Opdrachtnemer, dat bekwaam en geschikt is om zijn kennis 
aan anderen over te dragen. 

 
2. De omvang, duur en eventuele kosten van opleiding en ondersteuning worden vooraf 

overeengekomen op de wijze zoals neergelegd in artikel 3 (Opdrachtovereenkomst) van 
deze Voorwaarden. 

 

 
17. VOORTGANGSRAPPORTAGE 

Indien Opdrachtgever daarom verzoekt zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever Schriftelijk over 
de voortgang in de uitvoering van de Overeenkomst rapporteren. Over de frequentie en inhoud 
van die rapportage zullen partijen nadere afspraken maken.  
 
 

18. PERSONEEL 

1. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de Overeenkomst voldoende personeel inzetten 
met voldoende opleiding en vaardigheden en voldoende kennis van de bedrijfsvoering van 
Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een 
lijst verschaffen van al het Personeel van Opdrachtnemer dat in dit kader door 
Opdrachtnemer wordt ingezet. 

 
2. Vervanging van Personeel van Opdrachtnemer kan behalve in geval van ziekte, verlof of 

ander absenteïsme van dat personeel slechts plaatsvinden met voorafgaande Schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke 
gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 
Bij vervanging van Personeel van Opdrachtnemer ingeval van ziekte, verlof of ander 
absenteïsme zal Opdrachtnemer spontaan onverwijld de nodige maatregelen nemen tot 

het doen van de vereiste voorzieningen c.q. vervangend personeel inzetten. 
 
3. Indien Opdrachtgever, in alle redelijkheid en billijkheid, vervanging verlangt van Personeel 

van Opdrachtnemer, omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van 
de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg. 

 
4. Bij vervanging als bedoeld in dit artikel dient Opdrachtnemer personen beschikbaar te 

stellen die qua deskundigheid, opleiding, ervaring en bekendheid met de bedrijfsvoering 
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van Opdrachtgever ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen. Hierbij 
zal de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening worden gewaarborgd. De 
inwerkperiode van de vervanger is voor rekening van Opdrachtnemer. Bij vervanging 
wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon 

die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd, tenzij de persoon op verzoek van 
Opdrachtgever wordt vervangen door iemand met een ander functieprofiel. 

 
5. Als een partij van mening is, dat het verloop van personeel bij zichzelf of de ander te hoog 

is, zullen partijen overleggen hoe dat verloop te beperken. Op verzoek van Opdrachtgever 

zal Opdrachtnemer concrete maatregelen voorstellen en uitvoeren om het verloop onder 
het Personeel van de Opdrachtnemer te beperken. 

 
6. Opdrachtnemer ziet af van en zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle vorderingen jegens 

Opdrachtgever van Personeel van Opdrachtnemer in verband met schade die dit Personeel 
lijdt bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever. 

 
7. Wanneer zij zich bij Opdrachtgever bevinden of in direct contact met Opdrachtgever (of 

zijn klanten of relaties) staan, zal het Personeel van Opdrachtnemer de 
gedragsvoorschriften en huisregels van Opdrachtgever naleven, gevolg geven aan 
redelijke verzoeken van Opdrachtgever en zich ook overigens naar behoren gedragen. Het 
Personeel van Opdrachtnemer dat werkzaam is op het terrein van Opdrachtgever zal daar 
alleen diensten verlenen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij expliciet anders wordt 
toegestaan door Opdrachtgever. Het Personeel van Opdrachtnemer zal een geldig 
legitimatiebewijs dragen en zich als Personeel van Opdrachtnemer kunnen legitimeren. 

 
 

19. SOCIALE PREMIES EN BELASTING 

1. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor: 
a. het scheppen van waarborgen voor de tijdige en volledige afdracht van belastingen en 

premies voor sociale lasten verband houdende met het uitvoeren van de 
Overeenkomst. 

b. vrijwaring van Opdrachtgever ter zake van aanspraken betreffende deze betalingen. 
 
2. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever ten genoegen van deze dienen aan te 

tonen dat hij heeft voldaan en voldoet aan zijn verplichtingen op grond van het eerste lid. 
Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de belastingdienst vragen om een 
verklaring van goed betalingsgedrag en die verklaring aan Opdrachtgever ter inzage 

geven. 

 
3. Niet of niet tijdige betaling van de in het eerste lid genoemde belastingen en premies kan 

voor Opdrachtgever een grond voor ontbinding zijn als bedoeld in artikel 27 
(Verzuim/Ontbinding van de Overeenkomst) van deze voorwaarden. 

 
4. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever gedurende de gehele periode van 

dienstverlening steeds een geldige en op de Diensten betrekking hebbende “verklaring 
arbeidsrelatie” (VAR DGA/WUO) overleggen samen met een geldig identiteitsbewijs als 
bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet op de identificatieplicht, van door hem ingeschakelde 
zogenaamde zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er). 
Indien Opdrachtnemer zelf een zelfstandige zonder personeel is, zal deze zelf aan de in de 
eerste volzin van dit artikellid bedoelde verplichting voldoen. 

 

5. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever steeds 
bevoegd de in die leden bedoelde belastingen en premies in te houden van hetgeen 



         Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

 

 

 

 

V2.0 Pagina 19 van 48 
1-4-2013 

UWV-Inkoop 

 

Paraaf Opdrachtgever       Paraaf Opdrachtnemer 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT 

Opdrachtgever terzake van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is en 
namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger van de directe belastingen te 
voldoen. 

 

 
20. INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle (intellectuele eigendoms)rechten, met betrekking tot het gebruik en de exploitatie van 
alle in het kader van een Overeenkomst specifiek in opdracht van Opdrachtgever 

ontwikkelde Programmatuur of aanpassing van bestaande Programmatuur (= 
Maatwerkprogrammatuur) of onderdelen daarvan alsmede de bijbehorende Broncode, 
berusten bij Opdrachtgever.  

 
2. Opdrachtnemer draagt de in het eerste lid van dit artikel vermelde rechten, voor zover 

nodig, op grond van de toepasselijke Overeenkomst direct na het ontstaan van het object 
van die rechten over aan Opdrachtgever, welke overdracht terstond na het ontstaan van 
die rechten door Opdrachtgever reeds nu voor dat moment wordt aanvaard. Indien voor 
de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtnemer op 

eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van zodanige rechten zijn 
medewerking verlenen, zonder daarbij nadere voorwaarden te kunnen stellen. 
Voor zover nodig zal Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst en 
tevens daarna, alle (rechts)handelingen verrichten, die nodig mochten blijken te zijn om 
de voornoemde overdracht (zo nodig alsnog) te bewerkstelligen, Opdrachtgever de 
rechten te laten verkrijgen, deze op naam van Opdrachtgever te registreren en om deze 

ten opzichte van derden geldend te maken, in welk land dan ook. Opdrachtnemer verleent 

Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst een onherroepelijke volmacht om 
deze (rechts)handelingen zonodig in zijn naam te verrichten. 
 

3. Onder de in het eerste lid van dit artikel bedoelde intellectuele eigendomsrechten zijn -
niet limitatief- mede begrepen: 
a. alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het  

geheel danwel een bewerking van de Programmatuur, die nodig of nuttig kan zijn met 

het oog op datgene waartoe de Programmatuur beoogd en/of geschikt is, blijkt of kan 
zijn; 

b. het laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van - bewerkingen van 
- de Programmatuur, al dan niet met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, 
virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar 
andere systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van 

parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het 

vervaardigen, opslaan en wijzigen van reservekopieën, het onderzoeken en testen van 
de Programmatuur; 

c. het aanbrengen van aanpassingen, vertalen van de codevorm en/of porteren. 
 
4. Opdrachtnemer doet met het sluiten van een Overeenkomst afstand jegens Opdrachtgever 

van alle eventueel aan Opdrachtnemer toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten 

als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving een zodanige 
afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn 
zijde betrokken Personeel van Opdrachtnemer, afstand jegens Opdrachtgever van alle 
eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als 
de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

 
5. Opdrachtnemer verplicht zich, de door hem verkregen kennis met betrekking tot de 

specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur en overige resultaten van de 
werkzaamheden voor Opdrachtgever, alleen te gebruiken ten behoeve van Opdrachtgever 
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en de door deze beoogde doeleinden. Enig ander gebruik, met name ten dienste van eigen 
bedrijfsvoering of commerciële doeleinden, is Opdrachtnemer niet toegestaan, behoudens 
indien van Opdrachtgever tegen betaling van een passende vergoeding een licentie is 
verkregen. 

 
6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever, doch in ieder geval bij beëindiging van de 

Overeenkomst, zal Opdrachtnemer een exemplaar van de Broncode van de (actuele versie 
van de) Maatwerkprogrammatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Deze 
verplichting van Opdrachtnemer geldt te allen tijde, dus ook indien Opdrachtnemer 

surcéance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verkeert.  
 

7. Indien Opdrachtgever daartoe de wens te kennen geeft zal Opdrachtnemer gelijktijdig met 
de Implementatie van Standaardprogrammatuur en/of Programmatuur Derden specifiek 
ten behoeve van Opdrachtgever een exemplaar van de Broncode in escrow deponeren bij 
een door Opdrachtgever Schriftelijk goed te keuren professionele broncode-bewaarnemer. 
Daarbij dient een vorm van actieve escrow te worden geregeld, die redelijkerwijs veilig 
stelt dat de drager van de gedeponeerde Broncode daadwerkelijk alle Broncode bevat, die 

nodig is om inzicht te verkrijgen in de architectuur, ontwerpkeuzes, gekozen algoritmes en 
ander voorbereidend materiaal, dat heeft geleid tot de gedeponeerde Broncode. Deze 
verplichting van Opdrachtnemer geldt te allen tijde, dus ook indien Opdrachtnemer 
surcéance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verkeert, alsmede 
na beëindiging van een Overeenkomst. 

 
8. In geval van deponering in escrow zal Opdrachtnemer uiterlijk op de datum van aflevering 

een Schriftelijke bevestiging van die bewaarnemer aan Opdrachtgever overhandigen 
waaruit blijkt dat de Broncode cum annexis (c.a.) van de Programmatuur bij die 
bewaarnemer is gedeponeerd en aan die bewaarnemer een kopie van de ter zake van die 
Programmatuur gesloten afzonderlijke Overeenkomst met deze Voorwaarden is 
overhandigd. Opdrachtnemer verplicht zich, indien de Broncode c.a. op enig moment 
wordt gewijzigd, ook de gewijzigde versie(s) bij die bewaarnemer te deponeren. 
 

9. Opdrachtgever zal gerechtigd zijn van die bewaarnemer afgifte van alle versies van de bij 
de bewaarnemer verblijvende Broncode(s) c.a. te verlangen, indien en zodra zij 
Schriftelijk aan de bewaarnemer verklaart dat de (onderhouds)Overeenkomst door haar is 
ontbonden wegens omstandigheden die gelegen zijn in de risicosfeer van Opdrachtnemer, 
of dat deze door Opdrachtnemer is beëindigd c.q.  binnen één maand zal worden 
beëindigd, dan wel niet wordt verlengd.  Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever nu voor 

alsdan een recht om de Broncode(s) c.a. te (doen) gebruiken etc. als omschreven in 
artikel 36 lid 2 (Onderwerp van de Overeenkomst B.I) en 41 (Inhoud Gebruiksrecht B.II) 

van deze Voorwaarden. Opdrachtgever kan voorts verlangen dat door bewaarnemer een 
verklaring wordt afgegeven dat de Broncode juist en volledig bij hem is gedeponeerd. 

 
10. De intellectuele (eigendoms)rechten die ten aanzien van de Apparatuur en 

Programmatuur, niet zijnde Maatwerkprogrammatuur en Programmatuur Derden, alsmede 

de aanverwante diensten en materialen kunnen worden uitgeoefend berusten bij 
Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Vermeldingen van auteursrechten mogen niet 
worden gewijzigd of verwijderd. 

 
11. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde en onderhouden Apparatuur en ter 

beschikking gestelde en onderhouden Programmatuur, Materialen en Documentatie en 
overige geleverde Diensten en het gebruik daarvan, daaronder begrepen doorverkoop en 

het verlenen van sublicenties door Opdrachtgever, geen inbreuk zullen opleveren op enig 
geldend intellectueel eigendomsrecht, zoals auteurs- en octrooirecht, van derden. 
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12. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor door Opdrachtgever ten gevolge van aanspraken van 
derden ter zake van in het vorige lid van dit artikel bedoelde inbreuken geleden schade en 
vrijwaart Opdrachtgever voor dergelijke aanspraken. 

 

13. Opdrachtnemer zal op eigen kosten verweer voeren indien een vordering tegen 
Opdrachtgever wordt ingesteld wegens inbreuk of gestelde inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten als bedoeld in het 11e lid van dit artikel ( Opdrachtnemer garandeert) 
en zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle kosten die voor Opdrachtgever ten gevolge van 
dergelijke vorderingen kunnen ontstaan. 

 
14 Indien ten gevolge van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht Opdrachtgever 

niet in staat is de Apparatuur of de Programmatuur, of een deel ervan, te gebruiken, zal 
Opdrachtnemer op eigen kosten: 
a. de Apparatuur of de Programmatuur, of een deel ervan, wijzigen of vervangen voor 

gelijkwaardige Apparatuur of Programmatuur die geen inbreuk maakt op rechten van 
derden zonder afbreuk te doen aan de totale gebruiksmogelijkheden; 

b. dan wel zodanige maatregelen treffen dat de inbreuk wordt opgeheven. 

 
15. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd, indien derden 

Opdrachtgever ter zake van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen schending van 
intellectuele (eigendoms-) rechten, aansprakelijk stellen, de Overeenkomst Schriftelijk, 
buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de 
Overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met 
Opdrachtnemer. 

 
 
21. GEBRUIK STANDAARDPROGRAMMATUUR EN PROGRAMMATUUR DERDEN 

Opdrachtnemer is slechts bevoegd na uitdrukkelijk daartoe verkregen Schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever.in een door hem ten behoeve van Opdrachtgever te bouwen 
systeem gebruik te maken van Standaardprogrammatuur en Programmatuur Derden 
Opdrachtgever zal een dergelijke toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Als 

voorbeeld van een redelijke grond om te weigeren kan gelden dat Opdrachtgever voor even 
bedoelde Programmatuur niet tijdig kan beschikken over een voldoende aantal Licenties.  
 
 
22. GEHEIMHOUDING 

1. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen en zijn verplicht tot 

geheimhouding van informatie over elkaars organisatie, de werking van apparatuur, de 

bestanden, gegevens, programmatuur (inclusief informatie betreffende de Broncode, 
Documentatie en parametrisering) en hun cliënten. Behoudens voorafgaande Schriftelijke 
toestemming van de andere partij zal ieder der partijen dergelijke informatie en gegevens 
en gegevensdragers die hem ter beschikking staan, op geen enkele wijze aan derden 
openbaren of bekend maken, direct noch indirect, schriftelijk noch mondeling, en aan zijn 
personeel of bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden slechts bekend 

maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.  
 
2. Partijen zullen hun personeel en bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde 

derden verplichten dezelfde geheimhoudingsbepalingen na te leven. 
 
3. Opdrachtnemer staat er voor in, dat Personeel van Opdrachtnemer de door Opdrachtgever 

gehanteerde beveiligingsprocedures in acht nemen. 
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4. Met betrekking tot de door Opdrachtgever verstrekte informatie die bij de Opdrachtnemer 
berust, verbindt de Opdrachtnemer zich: 
- informatie en gegevens die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever 

verkrijgt slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de Overeenkomst is gesloten; 

- alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring. Hierbij zal  
Opdrachtnemer alle informatie en gegevens opslaan op een voor derden niet 
toegankelijke plaats, zodat dat deze niet door derden kunnen worden ingezien en niet 
in handen van derden geraken; 

- de informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de 

Overeenkomst noodzakelijk is en deze gegevens inclusief de gemaakte kopieën 
onmiddellijk na volledige nakoming van de Overeenkomst wederom ter beschikking te 

stellen aan Opdrachtgever dan wel, na daartoe van Opdrachtgever verkregen 
toestemming, te vernietigen in welk geval aan Opdrachtgever een bewijs van de 
vernietiging ter hand gesteld dient te worden. 

 
5. De vertrouwelijkheid van informatie bestaat niet of houdt op te bestaan op het moment 

dat: 

- de informatie algemeen bekend of beschikbaar wordt zonder dat dit het gevolg is van 
het doen of laten van de ontvangende partij; 

- de informatie aantoonbaar reeds bekend was bij de ontvangende partij vóór 
aanvaarding van deze Voorwaarden; 

- de informatie aantoonbaar onafhankelijk van de informatie van de Opdrachtgever is 
verworven. 

 

6. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten 
voortvloeiend uit het overtreden van het gestelde in deze Voorwaarden of de 
Overeenkomst, is Opdrachtgever, bij schending of overtreding van de 
geheimhoudingsverplichting, gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare 
boete per overtreding ter grootte van 10% van de Opdrachtwaarde doch ten minste 
vijfentwintigduizend euro. Het bedrag wordt door de Opdrachtnemer direct betaald na 
vaststelling en mededeling daarvan aan Opdrachtnemer. 

 
 
23. OMKOPING EN BELANGENVERSTRENGELING 

1. Partijen zullen noch aan elkaar of aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden 
vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige 
schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan 

worden als een onwettige praktijk. Indien een partij zich hieraan schuldig (heeft ge)maakt 

in relatie tot de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst, heeft de andere 
partij het recht die Overeenkomst en andere Overeenkomsten zonder ingebrekestelling 
buitengerechtelijk te ontbinden. 

 
2. Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde 

nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de 

totstandkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat Opdrachtgever daarover 
vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, is Opdrachtgever gerechtigd de 
Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te 
ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
3. In beide gevallen geldt ook het overigens bepaalde in artikel 27 (Verzuim/Ontbinding van 

de Overeenkomst). 
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24. PUBLICITEITSVERBOD 

Opdrachtnemer maakt in publicaties, persberichten of reclame-uitingen geen melding van de 
opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na 
uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 
 
25. OVERNAME PERSONEEL 

Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van 

Opdrachtgever, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging 
daarvan, personeel van Opdrachtgever in dienst te nemen. Deze toestemming wordt niet 
zonder redelijke grond onthouden. 

 
 
26. OVERMACHT 

1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat een tekortkoming in de nakoming van 
een verplichting uit een Overeenkomst een partij niet kan worden toegerekend doordat 
nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is als gevolg van 

omstandigheden die volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting niet voor 
rekening of risico komen van de partij die tot nakoming gehouden is. 

 
2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen 

ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de 

werkzaamheden benodigde zaken, werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, 
transportproblemen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van 

Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden. 
 
3. Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de betreffende uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verplichting(en) van partijen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de 
duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige 
schadevergoeding ter zake gehouden zijn. De partij die wegens overmacht niet tijdig kan 
nakomen of dit voorziet, zal echter slechts een beroep op overmacht toekomen indien hij 

onmiddellijk doch uiterlijk binnen één week nadat de overmachtsituatie zich voordoet, de 
andere partij Schriftelijk en gedocumenteerd daarvan op de hoogte stelt. Opdrachtgever 
zal niet hoeven te betalen voor dat wat wegens overmacht niet is geleverd. 

 
4. De partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om –voor zover dit in zijn 

vermogen ligt– iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen dan wel te 

doen opheffen. 
 
5. Indien enige partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, 

of indien de overmachtperiode langer heeft geduurd dan twee weken, of zodra vaststaat 
dat deze periode langer zal duren dan twee weken, kan de partij tegenover wie een 
beroep op overmacht wordt gedaan de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk 
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
6. Wanneer een overmachtgebeurtenis Opdrachtgever en één of meer andere klanten van 

Opdrachtnemer raakt, zal voor de allocatie en inzet van mensen en middelen door 
Opdrachtnemer doorslaggevend zijn de impact die de overmachtgebeurtenis heeft op de 
totale door Opdrachtnemer aan al haar klanten geleverde functionaliteit en niet de 
functionaliteit van bepaalde klanten van Opdrachtnemer in het bijzonder. Opdrachtnemer 
zal Opdrachtgever in voorkomend geval niet negatief discrimineren en dient dit 

desgevraagd aan te tonen. 
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27. VERZUIM/ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Alle termijnen zijn fataal, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of anderszins 

duidelijk is dat het niet om een fatale termijn gaat. 
 
2. Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of enige van haar 

verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, kan de andere partij haar in gebreke 

stellen. Ingebrekestelling geschiedt Schriftelijk waarbij een redelijke termijn wordt gesteld 
om alsnog de verplichtingen na te komen. Ingebrekestelling blijft achterwege indien 
nakoming van de verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen 

termijn reeds blijvend onmogelijk is dan wel indien het niet nakomen een verplichting 
betreft waarvoor een fatale termijn geldt en die termijn is overschreden. In dat geval 
alsook bij overschrijding van de hiervoor genoemde redelijke termijn is de nalatige partij 
onmiddellijk in verzuim. 

 
3. Opdrachtnemer is zich er van bewust dat Opdrachtgever in verband met zijn publieke taak 

en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden een groot belang heeft bij 
continuïteit van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer heeft dan ook, indien 
Opdrachtgever in verzuim is, geen recht om eigenmachtig de Overeenkomst te ontbinden, 
maar zal zich hiervoor tot de rechter moeten wenden. 

 
4. Onverminderd het hierover elders bepaalde, heeft Opdrachtgever in de hiernavolgende 

gevallen de hierna onder a, b en c vermelde rechten: 

- verzuim van Opdrachtnemer; 
- faillissement van Opdrachtnemer; 
- faillissementsaanvraag van Opdrachtnemer; 
- surseance van betaling of liquidatie van Opdrachtnemer; 
- een verzoek ten aanzien van Opdrachtnemer tot toepassing van schuldsanering 

ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen; 
- stillegging van de onderneming van Opdrachtnemer; 

- intrekking van de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke vergunning(en); 
- beslaglegging op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken van de 

Opdrachtnemer bestemd voor de uitvoering van de Opdracht; 
- verkrijging van zeggenschap door derden, niet zijnde groeps- of dochtermaatschappijen 

(als bedoeld in respectievelijk artikel 2:24b BW en artikel 2:24a BW), direct of indirect, 
over de activiteiten van Opdrachtnemer. Hierbij wordt voor het begrip zeggenschap voor 

de toepassing van deze bepaling de betekenis toegekend als in de definitie “fusie” in de 

SER Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging 
van toepassing zijn; 

a) het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een 
Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer; 

b) het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, een en ander zonder dat 

Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele 
aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van 
Opdrachtgever op volledige schadevergoeding en onverminderd het recht van 
Opdrachtgever om in plaats van de Overeenkomst te ontbinden, nakoming en/of 
schadevergoeding te verlangen; 

c) het recht de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tegen marktconforme voorwaarden aan derden 

op te dragen, alles zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is 
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en onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, 
waaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding. 

 
5. Alle vorderingen die Opdrachtgever in de in het vorige lid van dit artikel genoemde 

gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle 
opeisbaar zijn. 

 
6. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en 

zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel 

van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer indien een aanwijzing van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk 

maakt, dan wel indien de omvang van de taken en/of werkzaamheden van Opdrachtgever 
in relevante mate afneemt. In een dergelijk geval zal een nadere overeenkomst tussen 
partijen worden gesloten waarin de afbouw van de dienstverlening en de vergoeding van 
de noodzakelijk reeds gemaakte en nog te maken kosten, die voortvloeien uit deze 
ontbinding, wordt geregeld. 

 

7. Indien een Overeenkomst wordt ontbonden, is Opdrachtgever - onverminderd haar 
eventuele recht op schadevergoeding - gerechtigd de Programmatuur verder te blijven 
gebruiken. In dit verband is Opdrachtnemer verplicht onmiddellijk alle (Broncode(s) van) 
Programmatuur en/of Nieuwe Versies daarvan aan Opdrachtgever ter beschikking te 
stellen, alsmede alle overige gegevens ter beschikking te stellen, die benodigd zijn voor 
het gebruik, onderhoud en eventuele verdere ontwikkeling van de Programmatuur door of 
namens Opdrachtgever. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Broncode van de 

Standaardprogrammatuur zodanig te gebruiken als nodig is om de Programmatuur of de 
verdere ontwikkeling daarvan te onderhouden, c.q. te laten onderhouden, zodanig dat 
deze geschikt blijft voor doel waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. 

 
 
28. GEEN AFSTAND VAN RECHT 

Geen enkel recht van Opdrachtgever uit een Overeenkomst of de wet wordt aangetast door het 

achterwege blijven van een beroep op dat recht of van een protest tegen een tekortkoming 
van een verplichting door Opdrachtnemer. 
 
 
29. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is 

deze tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij of diens 

personeel als gevolg hiervan geleden c.q. te lijden directe schade. 
 
2. Onder directe schade wordt in ieder geval doch niet met uitsluiting verstaan: 

a. schade aan Programmatuur en apparatuur en gegevensbestanden van of in gebruik bij 
een der partijen, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, 
gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde 

storingsgevoeligheid; 
b. schade aan andere eigendommen van een der partijen en/of van derden; 
c. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, 

Programmatuur, specificaties, Materialen of Documentatie, aangebracht ter beperking 
c.q. herstel van schade; 

d. de kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere computersystemen, 
of het inhuren van derden; 
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e. kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer 
operationeel houden van (het) oude syste(e)m(en) en daarmee samenhangende 
voorzieningen; 

f. de kosten van leegloop van medewerkers, goederen en faciliteiten van een der partijen 

en de kosten van leegloop van door een der partijen in het kader van de uitvoering van 
de overeenkomst ingehuurde derden, voorzover deze kosten, in redelijkheid, niet 
vermijdbaar zijn; 

g. aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van 
het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten; 

h. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, die als gevolg van 
de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; 

i. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de 
aansprakelijkstelling, de directe schade en de wijze van herstel. 

 
3. De beperking van aansprakelijkheid tot directe schade als bedoeld in het eerste lid van dit 

artikel geldt niet: 
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of 

letsel, of 
b. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, of 
c. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten door Opdrachtnemer. 

 
4. Partijen zullen elkaar vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade 

als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel. Aan deze vrijwaring zijn geen kosten 
voor de andere partij verbonden. 

 
 
30. VERZEKERING 

1. Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich tot drie jaar na de einddatum 
van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor zijn uit de Overeenkomst(en) en 
deze Voorwaarden voortvloeiende aansprakelijkheid. 

 

2 Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld een gewaarmerkt 
afschrift van de polissen of een verklaring van de verzekeraar of 
verzekeringstussenpersoon, waaruit helder blijkt dat Opdrachtnemer adequaat verzekerd 
is, en voorts de bewijzen van premiebetaling voor de hierboven in het eerste lid van dit 
artikel genoemde verzekering(en). Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande 
Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten en wijzigt 

niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de condities 

waaronder de verzekeringsovereenkomst(en) zijn aangegaan ten nadele van 
Opdrachtgever. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van 
Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming. 

 
3. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de 

overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. Indien Opdrachtnemer naar het 

oordeel van Opdrachtgever ten aanzien van zijn verplichtingen uit het eerste en tweede lid  
van dit artikel in gebreke is, zal Opdrachtgever zelf het belang dat hij daarbij heeft voor 
rekening van Opdrachtnemer verzekeren bij een instelling naar keuze van Opdrachtgever. 
De in dat kader door Opdrachtgever voor Opdrachtnemer betaalde verzekeringspremies 
zullen in mindering kunnen worden gebracht op de door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen. 

 

4. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan 
Opdrachtgever worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door 
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Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan Opdrachtgever te betalen 
schadevergoeding. 

 
 

31. CONTACTPERSONEN 

1. Mededelingen, aanwijzingen en instructies door en aan Opdrachtgever, zullen worden 
gedaan door en aan de contactpersonen van wie een overzicht met hun bevoegdheden 
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter hand is gesteld. 

 
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een overeenkomstig overzicht ter hand stellen. 
 

3. Mededelingen door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen slechts geacht worden te zijn 
gedaan indien deze gericht zijn aan de overeenkomstig dit artikel aangewezen 
contactpersoon. Partijen kunnen zich mitsdien slechts op elkaars instructies, aanwijzingen 
en mededelingen met betrekking tot de uitvoering van de op deze Voorwaarden 
gebaseerde Overeenkomst beroepen, indien deze zijn gegeven respectievelijk gedaan door 
de overeenkomstig dit artikel aangewezen contactpersonen. 

 
 
32. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

1. Partijen zijn niet gerechtigd rechten of verplichtingen uit een Overeenkomst zonder 
Schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. De 
toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming 

verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming 

voorwaarden te verbinden. 
 
2. Opdrachtgever is echter gerechtigd tot en Opdrachtnemer verleent reeds bij voorbaat 

toestemming aan Opdrachtgever voor overdracht van haar rechten en verplichtingen aan 
een derde, voor het geval dat als gevolg van wijzigingen in uitvoeringsorganisatie van de 
sociale verzekeringen in ruime zin of als gevolg van een interne reorganisatie (een 
gedeelte van) de bedrijfsvoering van Opdrachtgever door een derde wordt voortgezet. 

 
 
33. ONDERAANNEMING 

1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst, gebruik wil maken van de 
diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, 
dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na verkregen Schriftelijke toestemming van 

Opdrachtgever. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; 
Opdrachtgever is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden 
te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. 

 
2. Door Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de 
Overeenkomst en deze Voorwaarden op hem rustende verplichtingen. 

 
 
34. GEVOLGEN EINDE OVEREENKOMST 

1. Bij (tussentijdse) beëindiging, opzegging of ontbinding van een Overeenkomst zal 
Opdrachtnemer, op verzoek van Opdrachtgever, volledige medewerking verlenen aan de 
overdracht van de dienstverlening aan Opdrachtgever of een nieuwe leverancier, die in 
opdracht van en namens Opdrachtgever de dienstverlening gaat voortzetten. 

Opdrachtnemer verplicht zich in dat kader in ieder geval tot overdracht van alle 
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geactualiseerde Documentatie, informatie, Materialen en overige gegevens (en alle gehele 
of gedeeltelijke kopieën daarvan), die naar de mening van Opdrachtgever van belang zijn 
om de overdracht van de dienstverlening naar Opdrachtgever of een nieuwe leverancier zo 
efficiënt en op zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden en de continuïteit van de 

dienstverlening aan Opdrachtgever maximaal te waarborgen, althans niet door handelen of 
nalaten van Opdrachtnemer te belemmeren. Voorts verplicht Opdrachtnemer zich in dat 
geval tot teruggave van alle in artikel 11 (Gebruik, eigendom en teruggave van goederen) 
van deze Voorwaarden bedoelde Goederen. 

 

2. Bij beëindiging, van de Overeenkomst door verloop van de overeengekomen duur ervan 
geldt als uitgangspunt dat alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever 

gedane investeringen terzake van de in de Overeenkomst bedoelde dienstverlening geacht 
worden volledig gedekt te zijn door de met of op basis van de uitgebrachte Offerte(s) 
gefactureerde bedragen. 

 
3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging, opzegging of 

ontbinding van een Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging, opzegging of 

ontbinding van een Overeenkomst naar hun strekking van kracht. Tot deze verplichtingen 
behoren onder meer die ter zake van intellectuele eigendom, geheimhouding, 
publiciteitsverbod, aansprakelijkheid, verzekering, verlenen van medewerking aan 
overdracht van de dienstverlening, toepasselijk recht en geschillen en domiciliekeuze. 

 
 
35. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

1. Op alle aanvragen, aanbiedingen, bestelopdrachten, de wijze van tot stand komen van 
Overeenkomsten alsmede op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die 
Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken van 1980 (“het Weens Koopverdrag”). 

 
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig 

worden beschouwd – die naar aanleiding van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
tussen partijen mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 
het Arrondissement Amsterdam, tenzij partijen er in een concreet geval voor kiezen het 
geschil te laten beslechten conform een van de procedures van de Stichting 
Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Haarlem. 

 

3. Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, geeft de 

partij die dat voornemens is aan de andere partij Schriftelijk te kennen, dat er sprake is 
van een geschil. Partijen treden daarna in overleg om te beproeven of een minnelijke 
schikking haalbaar is. Eerst als een dergelijke schikking niet mogelijk is gebleken is ieder 
der partijen gerechtigd toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel op elk door hem gewenst tijdstip. 

 

4. Opdrachtnemer erkent dat de nakoming van zijn niet-financiële verplichtingen die 
voortvloeien uit een Overeenkomst van wezenlijk belang is voor de bedrijfsvoering van 
Opdrachtgever. Daarom zal Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit een Overeenkomst ook 
te goeder trouw blijven verrichten gedurende de periode dat een geschil voortduurt, 
behalve voor zover de Overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Dit laatste echter 
onverminderd het bepaalde in artikel 34 eerste lid van de Voorwaarden. Opdrachtnemer 
ziet af van haar eventuele opschortingsrechten. 
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B. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
B.I. KOOP APPARATUUR EN GEBRUIKSRECHT SYSTEEMPROGRAMMATUUR 
 

 
36. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

1. Door totstandkoming van een Overeenkomst met betrekking tot Apparatuur koopt 
Opdrachtgever en zal in eigendom overgedragen krijgen, gelijk Opdrachtnemer verkoopt 

aan Opdrachtgever en in eigendom zal overdragen de in de Overeenkomst omschreven 
Apparatuur. 

 

2. Opdrachtnemer verleent, hetzij bij de totstandkoming van de in het eerste lid bedoelde 
Overeenkomst tot verkoop van de Apparatuur, hetzij door totstandkoming van een 
afzonderlijke Overeenkomst tot terbeschikkingstelling, tevens het recht van gebruik van de 
Systeemprogrammatuur alsmede van eventuele andere Materialen of onderdelen van 
Programmatuur of Documentatie die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst zal 
gebruiken of die voor het gebruik van de Apparatuur noodzakelijk zijn en waarvan de 

intellectuele eigendomsrechten niet bij Opdrachtgever zullen (gaan) berusten. 
Opdrachtgever aanvaardt dit gebruiksrecht. Op dit gebruiksrecht zijn de in onderdeel B.II 
(Gebruiksrecht Programmatuur) opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing. 

 
 
37. EIGENDOM 

1. De eigendomsrechten van de Apparatuur als bedoeld in artikel 36, lid 1 (Onderwerp van de 

overeenkomst B.I) van deze Voorwaarden en voor zover van toepassing de overdracht van 
gebruiksrechten op Systeemprogrammatuur als bedoeld in artikel 36, lid 2 (Onderwerp van 
de overeenkomst B.I) van deze Voorwaarden gaan vrij van zakelijke zekerheidsrechten en 
onbeslagen op Opdrachtgever over op het moment dat de Levering is afgerond. 
Opdrachtnemer kan zich geen rechten voorbehouden op aan Opdrachtgever geleverde 
Apparatuur. 

 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 8 (Levering) van deze Voorwaarden is 
Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat de overdracht als bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel op een eerder tijdstip zal plaatsvinden dan dat de Levering is afgerond. 

 
3. Alle Apparatuur, inclusief Programmatuur en/of gegevens, en de hiervoor bestemde 

Materialen en onderdelen, die eigendom zijn van Opdrachtgever, maar zich onder de 

feitelijke macht (op locaties) van Opdrachtnemer bevinden, zullen adequaat door 

Opdrachtnemer worden gemerkt als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever. 
 
4. Indien het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing is, zal in afwijking 

van artikel 7  lid 8 (Levering) van deze Voorwaarden Opdrachtnemer ter zake van die 
Apparatuur, Programmatuur en/of gegevens en de hiervoor bestemde Materialen en 
onderdelen,Opdrachtgever vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten 

door derden. 
 
 
38. GARANTIES 

1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Apparatuur is samengesteld uit deugdelijke 
onderdelen en vrij is van ontwerp, fabricage- en materiaalfouten. Voorts garandeert 
Opdrachtnemer dat deze Apparatuur, in samenhang met de door Opdrachtgever 

aangegeven te gebruiken Systeemprogrammatuur en applicatieprogrammatuur, 
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beantwoordt aan de overeengekomen c.q. door Opdrachtnemer toegezegde eigenschappen 
en specificaties en minimaal geschikt is voor het doel waarvoor deze bestemd is, een en 
ander zoals blijkt uit de Overeenkomst. 

 

2. Opdrachtnemer garandeert dat de Apparatuur in samenhang met de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde Programmatuur gedurende de gehele garantieperiode en, indien in 
aansluiting op het verstrijken van deze garantieperiode onderhoud is overeengekomen, ook 
voor de duur van de onderhoudsovereenkomst, voldoet aan de overeengekomen c.q. door 
Opdrachtnemer toegezegde eigenschappen en specificaties en minimaal geschikt is voor 

het doel waarvoor deze bestemd is. 
 

3. Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld is de garantieperiode 12 (twaalf) maanden te 
rekenen vanaf de datum van Levering dan wel, indien een Acceptatietest is 
overeengekomen, de datum van Acceptatie. Ingeval Gebreken leiden tot het uitvallen van 
de Apparatuur of enig deel ervan, voor opeenvolgende perioden van twaalf uur of meer 
zullen deze perioden worden opgeteld en zal de garantieperiode van de Apparatuur of het 
desbetreffende deel worden verlengd met het totaal van deze defectperioden. Indien de 

defectperioden die te wijten zijn aan één en hetzelfde Gebrek tezamen een geaccumuleerd 
totaal bedragen van tien Werkdagen of meer, zal te beginnen op de datum waarop het 
Gebrek is hersteld, de garantieperiode van het desbetreffende deel worden hernieuwd voor 
opnieuw twaalf maanden. 

 
4. Alle Gebreken of onvolkomenheden, die zich tijdens de garantieperiode voordoen 

zullen,onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever op vergoeding van kosten, 

schaden en renten, kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van Opdrachtgever 
onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld binnen de overeengekomen, 
dan wel door Opdrachtgever gestelde redelijke, termijn. 
Indien de Gebreken of onvolkomenheden niet binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn 
hersteld dan wel indien uit feiten of omstandigheden moet worden aangenomen dat deze 
termijn niet wordt gehaald, is Opdrachtgever bevoegd deze werkzaamheden door derden 
te laten uitvoeren voor rekening en risico van Opdrachtnemer zonder nadere gevolgen voor 

de door Opdrachtnemer aangegane garantieverplichtingen. 
 
5. Indien de Systeemprogrammatuur voor het verstrijken van de garantietermijn door 

beschadiging, verlies of diefstal geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is Opdrachtnemer 
verplicht tegen kostprijs zorg te dragen voor Implementatie en Installatie van kopieën 
daarvan op de Apparatuur. 

 
6.  Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van reserve-onderdelen, service-onderdelen 

en componenten noodzakelijk voor herstel en Onderhoud van de Apparatuur tegen 
redelijke tarieven of prijzen en onder voortzetting van een eerder toegepaste korting voor 
tenminste vijf jaar na de laatste levering van de Apparatuur onder de 
Opdrachtovereenkomst, tenzij partijen het er over eens zijn dat sprake is van “commodity” 
artikelen, waarvoor het garanderen van een beschikbaarheid als in dit artikel bedoeld niet 

redelijk is. Partijen zullen dit bij de Overeenkomst Schriftelijk aangeven. 
 
 
39. ONDERHOUD 

1. Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Opdrachtgever in aansluiting op de 
garantieperiode, zoals bedoeld in artikel 38 (Garanties B.I) van deze Voorwaarden, de te 
leveren Apparatuur met Systeemprogrammatuur voor een periode van telkens een jaar te 

onderhouden overeenkomstig de hierna onder B.III (Onderhoud Apparatuur en 
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Systeemprogrammatuur) en B.IV (Onderhoud Programmatuur) opgenomen Bijzondere 
Bepalingen m.b.t. Onderhoud van Apparatuur en Programmatuur. 

 
2. Opdrachtnemer garandeert dat hij in staat is om de Apparatuur en de 

Systeemprogrammatuur te onderhouden en verplicht zich om deze, indien Opdrachtgever 
daarom verzoekt, deze ook voor wat betreft de laatste, voorlaatste en voor-voorlaatste 
versies, te onderhouden gedurende een periode van minimaal vijf jaar vanaf de 
Acceptatiedatum, overeenkomstig het hierboven in het eerste lid van dit artikel bepaalde. 
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B.II. GEBRUIKSRECHT PROGRAMMATUUR 
 
40. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

Door totstandkoming van een Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van Programmatuur  

verkrijgt Opdrachtgever van Opdrachtnemer het recht tot gebruik van de in de Overeenkomst 
omschreven Programmatuur overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden. 
Opdrachtgever aanvaardt dit gebruiksrecht. Opdrachtnemer verkoopt en draagt aan 
Opdrachtgever in eigendom over de Materialen waarop de Programmatuur is vastgelegd.  

 
 
41. INHOUD GEBRUIKSRECHT 

1. Het in artikel 40 (Onderwerp van de Overeenkomst B.II) van deze Voorwaarden genoemde 
gebruiksrecht is niet exclusief en slechts overdraagbaar in het geval als bedoeld in artikel 
32  lid 2 (Overdracht rechten en verplichtingen) van deze Voorwaarden alsmede, in het 
geval van Systeemprogrammatuur, bij overdracht van de Apparatuur door Opdrachtgever 
aan derden. In andere gevallen is het gebruiksrecht overdraagbaar na toestemming van 
Opdrachtnemer. Deze kan zijn toestemming slechts onthouden indien hij gegronde vrees 

heeft dat de voorwaarden waaronder het gebruiksrecht wordt verleend worden geschonden 
en/of dat hij gegronde vrees heeft voor een inbreuk op (zijn) intellectuele 
eigendomsrechten op de Programmatuur. 

 
2. Het gebruiksrecht is niet aan bepaalde apparatuur of een locatie gebonden. Het 

gebruiksrecht wordt voor onbeperkte tijd verleend en is niet opzegbaar. 

 

3. Het gebruiksrecht betreft de aanwending van de Programmatuur voor de bediening van alle 
afdelingen van Opdrachtgever voor alle in het kader van diens normale bedrijfsactiviteiten 
nuttig geachte werkzaamheden en omvat alle voor dat gebruik noodzakelijke handelingen. 
Daaronder vallen, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, en niet beperkt 
tot de navolgende opsomming, in ieder geval alle handelingen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de instructies van de Programmatuur, het gebruik door derden ten behoeve 
van Opdrachtgever of diens bedrijfsvoering, het corrigeren van fouten, het aanbrengen van 

aanpassingen, het overbrengen naar andere apparatuur, het koppelen met andere 
apparatuur en Programmatuur, het uitbreiden van functionaliteit, het wijzigen van 
parameters, het verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen en opslaan van 
reservekopieën alsmede het onderzoeken en testen van programmatuur. Het gebruiksrecht 
omvat mede door Opdrachtnemer verstrekte aanpassingen aan de Programmatuur en alle 
door de Programmatuur geboden gebruiksmogelijkheden. 

 

4. Opdrachtgever is gerechtigd voor back-up doeleinden kopieën van Programmatuur te 
maken. Aanduidingen van eigendoms- en auteursrechten zullen hierbij niet worden 
verwijderd. Ingeval van calamiteiten of een simulatie van een calamiteitsituatie, kunnen 
deze kopieën gebruikt worden voor uitwijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van gebouwen, 
infrastructuur en machines van derden waarmee Opdrachtgever een overeenkomst heeft 
afgesloten voor het ter beschikking stellen van uitwijkfaciliteiten. 

 
 
42. NIEUWE OF VERBETERDE VERSIES 

1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo vroeg mogelijk informeren over elke ontwikkeling 
van Nieuwe- of Verbeterde Versies van de Programmatuur, alsmede over de inhoud en de 
gevolgen van de toepassing daarvan.  
Opdrachtgever is niet verplicht Nieuwe- of Verbeterde Versies te accepteren, maar mag 

alle oude versies blijven gebruiken. 



         Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

 

 

 

 

V2.0 Pagina 33 van 48 
1-4-2013 

UWV-Inkoop 

 

Paraaf Opdrachtgever       Paraaf Opdrachtnemer 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT 

 
2. Nieuwe- of Verbeterde Versies dan wel nieuwe Programmatuur ter vervanging van 

Programmatuur zullen nimmer leiden tot een beperking van de toepassingen 
respectievelijk toepassingsmogelijkheden van de apparatuur en/of Programmatuur al dan 

niet in samenhang met aanwezige bestanden. Opdrachtnemer garandeert de compatibiliteit 
van deze Nieuwe- of Verbeterde Versies of nieuwe Programmatuur met de bij 
Opdrachtgever in gebruik zijnde, of in gebruik te nemen apparatuur en/of 
Systeemprogrammatuur. 
 

3. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten voor het gebruiksrecht van de 
Verbeterde Versies inbegrepen in de onderhoudsvergoeding. 

Opdrachtnemer zal Nieuwe Versies desverlangd tegen een redelijke en gebruikelijke 
vergoeding aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen. 

 
4. In aanvulling op en onverminderd het in de artikelen 20 (Intellectuele eigendom) en 40 

(Onderwerp van de overeenkomst B.II) van deze Voorwaarden bepaalde, komen de 
intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot Nieuwe Versies en Verbeterde Versies 

van de Programmatuur toe aan de partij aan wie de intellectuele (eigendoms-)rechten met 
betrekking tot de Programmatuur zelf toekomen. Voor zover relevant draagt 
Opdrachtnemer aldus deze rechten hierbij, nu voor alsdan, aan Opdrachtgever over. 
Voorzover voor de overdracht van deze rechten enige nadere handeling zou zijn vereist, 
verplichten partijen zich onvoorwaardelijk hieraan hun medewerking te verlenen. 

 
 

43. IMPLEMENTATIE 

1. Opdrachtnemer zal de door hem te leveren Programmatuur op de Schriftelijk 
overeengekomen datum aan Opdrachtgever Leveren en zorgdragen voor de Implementatie 
daarvan op de door Opdrachtgever te gebruiken apparatuur. 

 
2. De Implementatie zal op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde overeengekomen 

datum van Levering worden aangevangen en worden voltooid tenzij partijen Schriftelijk 

anders zijn overeengekomen. De overeengekomen datum van Implementatie kan op 
Schriftelijk verzoek van Opdrachtgever worden uitgesteld tot nader order. 

 
3. Indien ten behoeve van de Implementatie aanpassingen aan de apparatuur of aan andere 

dan de door Opdrachtnemer geleverde Programmatuur noodzakelijk zijn, die niet in de 
Offerte zijn genoemd, zullen deze aanpassingen na Schriftelijke toestemming van 

Opdrachtgever door Opdrachtnemer voor eigen rekening van Opdrachtnemer worden 

aangebracht binnen de overeengekomen datum van Implementatie. 
 
4. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van de 

verplichtingen uit hoofde van het eerste en/of tweede en/of derde lid van dit artikel 
verbeurt Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane vertraging aan Opdrachtgever, zonder 
dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, voor elke Werkdag dat de overtreding 

voortduurt, een dadelijk opeisbare niet voor compensatie vatbare boete van 1% van de 
Opdrachtwaarde tot een maximum van 50% daarvan met een minimum van € 250,=. Deze 
boete laat onverlet de overige rechten van Opdrachtgever, waaronder die op nakoming, 
volledige schadevergoeding en ontbinding. 

 
5. Door Acceptatie geeft Opdrachtgever aan dat de Implementatie is voltooid.  
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44. GARANTIE 

1. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde Programmatuur van goede kwaliteit 
is en geschikt is voor het doel zoals aangegeven in de Overeenkomst. Technische en 
functionele eigenschappen van deze Programmatuur zullen tenminste voldoen aan de 

overeengekomen Specificaties in samenhang met de door Opdrachtgever te gebruiken 
apparatuur en Programmatuur. Voor zover de door Opdrachtnemer geleverde 
Programmatuur wordt gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving of voorschriften of 
aanwijzingen van een toezichthouder en Opdrachtnemer daarmee bekend of daarover 

geïnformeerd is, zal die Programmatuur daartoe geschikt moeten zijn. 
 
2. Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld, is de garantieperiode 12 (twaalf) maanden 

te rekenen vanaf de datum van Levering dan wel, indien een Acceptatietest is 
overeengekomen, de datum van Acceptatie. Alle Gebreken of onvolkomenheden die zich 
tijdens de garantieperiode voordoen zullen, onverminderd de overige rechten van 
Opdrachtgever op vergoeding van kosten, schaden en renten, kosteloos en na eerste 
kennisgeving van de zijde van Opdrachtgever onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer 
worden hersteld binnen de overeengekomen-, dan wel −bij gebreke daarvan− binnen de 

door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn. Indien de Gebreken of onvolkomenheden 
niet binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn hersteld dan wel indien uit feiten of 
omstandigheden moet worden aangenomen dat deze termijn niet wordt gehaald,  is 
Opdrachtgever gerechtigd deze werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor 
rekening en risico van Opdrachtnemer zonder nadere gevolgen voor de door 
Opdrachtnemer aangegane garantieverplichtingen. 

 

3. Indien Gebreken in de Programmatuur leiden tot het uitvallen resp. niet geschikt zijn en/of 
niet functioneren conform het in het eerste lid van dit artikel bepaalde voor opeenvolgende 
perioden van twaalf uur of meer, zullen deze perioden worden opgeteld en zal de 
garantieperiode worden verlengd met het totaal van deze defectperioden. Indien de 
defectperioden die te wijten zijn aan een en hetzelfde Gebrek, een geaccumuleerd totaal 
bedragen van tien Werkdagen of meer, zal met ingang van de datum waarop het Gebrek is 
hersteld, de garantieperiode worden hernieuwd voor opnieuw twaalf maanden. 

 
4. Indien de Programmatuur voor het verstrijken van de garantietermijn door beschadiging, 

verlies of diefstal geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is Opdrachtnemer verplicht tegen 
kostprijs kopieën daarvan te leveren en te Implementeren. 

5. Onder de garantie gelden dezelfde voorwaarden en verplichtingen voor Opdrachtnemer 
m.b.t. responstijden, herstelwerkzaamheden en oplossingen etc. als die  zijn opgenomen in 

onderdeel B.IV  (Onderhoud Programmatuur) van deze Voorwaarden met dien verstande 

dat de Diensten en werkzaamheden uit hoofde van de garantie zullen geschieden. 
 
6. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde Programmatuur geen “diseases” 

bevat (zoals bijv. tijdbommen, Trojaanse paarden of virussen). Bij ontdekking van (de 
mogelijkheid van) een “disease” zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onmiddellijk in 
kennis stellen en al het mogelijke doen om problemen te voorkomen of op te lossen. 

 
7. De aanwezigheid van een “disease”, die wijzigingen in de Programmatuur aanbrengt, zal 

geen invloed hebben op de onderhoudsverplichting van Opdrachtnemer, ongeacht wie voor 
de aanwezigheid van de “disease” aansprakelijk is. Voor zover geen garantie -of 
onderhoudsverplichting bestaat, verklaart Opdrachtnemer zich bereid om fouten door 
“diseases” te herstellen op basis van de geldende tarieven. 
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45. ONDERHOUD 

1. Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Opdrachtgever in aansluiting op de 
garantieperiode zoals bedoeld in artikel 44 (Garanties B.II) van deze Voorwaarden de 
Programmatuur voor een periode van telkens een jaar te onderhouden overeenkomstig de 

hierna onder B.IV opgenomen Bijzondere Bepalingen m.b.t. Onderhoud van 
Programmatuur. 

 
2. Opdrachtnemer garandeert dat hij in staat is en verplicht zich om op verzoek van 

Opdrachtgever de Programmatuur voor wat betreft de laatste, voorlaatste en voor-
voorlaatste versie te onderhouden gedurende een periode van minimaal vijf jaar in 
aansluiting op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde garantieperiode, overeenkomstig 

het in het eerste lid van dit artikel bepaalde. 
 
 
46. PRIJZEN 

1. Als vergoeding voor het gebruik van de Programmatuur zal Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer een eenmalige vergoeding voldoen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders 

is overeengekomen. 
 
2. De koopprijs van de Materialen waarop de Programmatuur is vastgelegd wordt geacht in de 

gebruiksvergoeding dan wel, in geval van Systeemprogrammatuur, in de koopprijs van de 
Apparatuur te zijn begrepen.  
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B.III. ONDERHOUD APPARATUUR en SYSTEEMPROGRAMMATUUR 
 
47.  ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

1. Door totstandkoming van een Overeenkomst m.b.t. Onderhoud van Apparatuur en 

Systeemprogrammatuur verplicht Opdrachtnemer zich de Apparatuur en 
Systeemprogrammatuur te onderhouden.overeenkomstig hetgeen in die Overeenkomst en 
in de Voorwaarden omtrent Onderhoud is bepaald. 

 

2. Het Onderhoud omvat tevens het onverwijld beschikbaar stellen en het verlenen van het 
gebruiksrecht voor Verbeterde en Nieuwe Versies van de Systeemprogrammatuur 
overeenkomstig hetgeen daarover voor de oorspronkelijke versies is overeengekomen. Het 

bepaalde in artikel 42 (Nieuwe of verbeterde versies B.II) lid 3 van deze Voorwaarden is 
van overeenkomstige toepassing. 

 
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 (Onderhoud B.I) van deze Voorwaarden 

wordt de Overeenkomst tot Onderhoud aangegaan voor de periode van één jaar en telkens 
stilzwijgend met een jaar verlengd, behoudens de mogelijkheid van opzegging door 

Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 
Voor het eerst tegen de dag dat het Onderhoud vijf jaar heeft geduurd, kan 
Opdrachtnemer de Overeenkomst tot Onderhoud beëindigen door Schriftelijke opzegging 
met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

 
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel en in aanvulling op het in 

artikel 27 (Verzuim/Ontbinding van de Overeenkomst) bepaalde geldt dat Opdrachtgever 

het recht heeft om het gehele onderhoud van de Apparatuur en de Systeemprogrammatuur 
(Programmatuur), daaronder begrepen oude versies of een gedeelte daarvan, zelf uit te 
voeren of door een derde te laten uitvoeren: 

a:  indien Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen tot onderhoud kan of wil voldoen, 
of, 
b: na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde periode van 5 jaar, tenzij en voor 

zolang als Opdrachtnemer heeft aangegeven na die periode het Onderhoud overeenkomstig 

de bepalingen van deze Voorwaarden te kunnen en willen blijven verrichten. Voorts is 
Opdrachtgever gerechtigd zelf onderhoudswerkzaamheden op de Systeemprogrammatuur 
(Programmatuur) te verrichten of te laten verrichten indien Opdrachtgever een reëel 
belang heeft om een oude versie van de Systeemprogrammatuur (Programmatuur) te 
blijven gebruiken die niet meer door Opdrachtnemer wordt onderhouden. In de hierboven 
aangegeven gevallen verplicht Opdrachtnemer zich zijn medewerking noodzakelijk voor dat 

Onderhoud te verlenen en alle ten behoeve van dat Onderhoud noodzakelijke informatie en 

hulpmiddelen waaronder de Broncode en het gebruik daarop te verstrekken. 
 
 
48. INHOUD ONDERHOUD 

1. Het Onderhoud met betrekking tot Apparatuur en Systeemprogrammatuur zal 
omvatten: 

a. Preventief onderhoud: 
Het in stand houden van de Apparatuur en Systeemprogrammatuur, d.w.z. door het 
nemen van geëigende preventieve maatregelen zorgdragen dat de Apparatuur in 
combinatie met de Systeemprogrammatuur voor de duur van de overeengekomen 
onderhoudsperiode conform het in artikel 50 (Garantie B.III) van deze Voorwaarden 
omtrent garantie bepaalde zal functioneren. 

b. Correctief onderhoud: 

Het opsporen en herstellen van Gebreken in de Apparatuur en Systeemprogrammatuur 
en het beschikbaar stellen van Verbeterde Versies teneinde Gebreken te herstellen, 



         Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

 

 

 

 

V2.0 Pagina 37 van 48 
1-4-2013 

UWV-Inkoop 

 

Paraaf Opdrachtgever       Paraaf Opdrachtnemer 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT 

nadat deze door Opdrachtgever zijn gemeld of anderszins bij Opdrachtnemer bekend 
zijn. 

c. Vernieuwend onderhoud: 
Het in overleg met Opdrachtgever wijzigen van onderdelen van de Apparatuur en/of 

van onderdelen van de Systeemprogrammatuur om zodoende de betrouwbaarheid 
daarvan te vergroten, functies te veranderen c.q. nieuwe functies toe te voegen en/of 
problemen bij het gebruik daarvan op te lossen 

d. Adaptief onderhoud van de Systeemprogrammatuur: 
Het aanpassen van de Systeemprogrammatuur indien andere apparatuur en/of 

Programmatuur wordt gewijzigd en/of de invloed van externe factoren en/of aansluiten 
van andere apparatuur en/of Programmatuur hiertoe aanleiding geeft. 

e. Ondersteuning: 
Het verlenen van assistentie bij, en het adviseren over het gebruik en het functioneren 
van de Apparatuur en/of Systeemprogrammatuur. 

f. Opleiding: 
Het in voorkomende gevallen op verzoek van Opdrachtgever opleiden van Personeel 
van Opdrachtgever, zodat dit personeel kan zorgdragen voor het uitvoeren van nader 

gespecificeerde werkzaamheden. De aard, omvang en kosten van deze opleiding zullen 
nader worden overeengekomen. 

 
2. In verband met het in het eerste lid onder a van dit artikel bedoelde Onderhoud verplicht 

Opdrachtnemer zich - onverlet latende het in het eerste lid onder b van dit artikel bedoelde 
Onderhoud – om tenminste éénmaal per 6 maanden, en voorts direct indien 
Opdrachtnemer op andere wijze op de hoogte is van mogelijke Gebreken, de Apparatuur 

en/of Systeemprogrammatuur op Gebreken te onderzoeken. Indien daarbij Gebreken 
worden geconstateerd geldt het hierna bepaalde onverkort. Preventief onderhoud dient 
zodanig plaats te vinden dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever daar 
geen of zo min mogelijk hinder van ondervindt. 

 
3. Met betrekking tot het in eerste lid onder b van dit artikel bedoelde Onderhoud verplicht 

Opdrachtnemer zich met betrekking tot de Apparatuur en Systeemprogrammatuur binnen 

de hiervoor overeengekomen termijn, of bij gebreke daarvan een periode van 4 uur na 
melding van Gebreken, al de Gebreken te hebben opgelost. Dit onverkort de 
overeengekomen eisen ten aanzien van de beschikbaarheid. 

 
4. Opdrachtnemer zal voorzien in tijdelijke oplossingen, indien de Apparatuur (zonder de 

Systeemprogrammatuur) om welke reden ook - langer dan de in het derde lid van dit 

artikel bedoelde termijn of periode buiten werking is c.q. voorzienbaar is of wordt dat de 
Apparatuur langer dan de in het derde lid van dit artikel bedoelde termijn of periode buiten 

werking zal zijn. 
Indien deze situatie zich voordoet, zal Opdrachtnemer binnen 8 uur na aanvang van het 
onderzoek naar de geëigende herstelmaatregelen een urenschatting afgeven van de tijd 
die met de herstelmaatregelen gemoeid zal zijn. Voor de Systeemprogrammatuur geldt 
hetgeen in artikel 53 lid 4 (Inhoud onderhoud B.IV, tijdelijke probleemoplossingen) van 

deze Voorwaarden voor Programmatuur is bepaald op gelijke wijze. 
 

5. Met betrekking tot het in het eerste lid onder c van dit artikel bedoelde Onderhoud 
verplicht Opdrachtnemer zich de mogelijkheid om de Systeemprogrammatuur kwalitatief te 
verbeteren in voldoende mate te onderzoeken en Nieuwe versies aan Opdrachtgever 
beschikbaar te stellen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo vroeg mogelijk informeren 
over (onderzoek naar) Nieuwe versies, alsmede over de inhoud en gevolgen hiervan. 

Opdrachtgever is niet verplicht deze Nieuwe versies te accepteren. Opdrachtnemer is 
verplicht de laatste, voorlaatste en voor-voorlaatste versie van de Systeemprogrammatuur 
te blijven onderhouden indien Opdrachtgever die versies blijft gebruiken. Voorts verplicht 
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Opdrachtnemer zich - op verzoek van Opdrachtgever en telkens wanneer daartoe spontaan 
aanleiding is - Opdrachtgever te informeren over mogelijkheden tot verbetering van de 
Apparatuur, de kosten daarvan en de invloed van deze verbeteringen op overige 
apparatuur of Programmatuur. 

 
6. Met betrekking tot het in eerste lid onder d van dit artikel bedoelde Onderhoud is 

Opdrachtnemer verplicht de Systeemprogrammatuur op de kortst mogelijke termijn aan te 
passen. Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever 
Schriftelijk informeren over wat de consequenties van deze aanpassingen zijn ten opzichte 

van de geldende (overeengekomen) Specificaties voor de Systeemprogrammatuur, de 
applicatieprogrammatuur en/of overige apparatuur en/of Programmatuur, alsmede 

informeren over de periode die voor het aanbrengen van de aanpassingen noodzakelijk is. 
 
7. Met betrekking tot de in het eerste lid onder e van dit artikel bedoelde ondersteuning 

verplicht Opdrachtnemer zich om zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen één uur na het 
indienen van een verzoek om ondersteuning contact tot stand te brengen tussen een 
Deskundige en degene, die namens Opdrachtgever het verzoek heeft ingediend. 

 
8. Indien het voor de uitvoering van het Onderhoud noodzakelijk is dat Opdrachtnemer de 

Apparatuur met eigen apparatuur verbindt, dan wel eigen Programmatuur op de 
Apparatuur implementeert met het oogmerk storingen op te sporen, respectievelijk 
gedragingen van de Apparatuur vast te leggen, zal Opdrachtgever dit gedogen, tenzij dit 
uit beveiligingsoverwegingen in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd, 
zulks ter beoordeling van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gehouden om Opdrachtgever 

vooraf gedetailleerd te informeren over de consequenties van het gebruik van de hiervoor 
bedoelde onderzoeksmethoden door Opdrachtnemer. Zo mogelijk zal Opdrachtnemer 
Opdrachtgever in de gelegenheid stellen gegevens geheel of gedeeltelijk uit de Apparatuur 
of het systeem, waar de Apparatuur deel van uitmaakt te verwijderen c.q. te beschermen. 

 
9. Opdrachtnemer is verplicht zich tijdig van de voor het verrichten van het Onderhoud 

vereiste onderdelen of Materialen te voorzien. Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat 

door Opdrachtnemer een toereikende voorraad vervangingsonderdelen wordt aangehouden 
op de plaats van opstelling van de Apparatuur. 
 
 

49. PLAATS UITVOERING ONDERHOUD 

1. Het Onderhoud wordt in beginsel bij Opdrachtgever of diens hostingpartner(s) verricht. 

Onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs niet anders dan bij Opdrachtnemer of diens 

hostingpartner(s) kunnen worden verricht, zullen bij hen plaatsvinden. 
 
2. Onderhoud kan na Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ook plaatsvinden d.m.v. 

remote diagnose. Opdrachtnemer zal daarvoor vereiste apparatuur en communicatie-
faciliteiten beschikbaar stellen. Deze apparatuur dient te voldoen aan de daaraan door 
Opdrachtgever en van overheidswege gestelde normen. 

 
 
50. GARANTIE 

Opdrachtnemer garandeert voor de duur van de onderhoudsovereenkomst dat de Apparatuur 
en Systeemprogrammatuur blijven beantwoorden aan de overeengekomen Specificaties en 
geschikt blijven voor het doel, aangegeven in de Overeenkomst, waarvoor Opdrachtgever de 
Apparatuur en Systeemprogrammatuur heeft verworven en geschikt blijft voor gebruik in 

samenhang met de door Opdrachtgever aangegeven te gebruiken systeem- en 
applicatieprogrammatuur. 
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51. INTELLECTUELE (EIGENDOMS)RECHTEN 

1. In aanvulling op en onverminderd het in de artikelen 20 (Intellectuele eigendom) en 40 

(Onderwerp van de overeenkomst B.II) van deze Voorwaarden bepaalde, komen de 
intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot Goederen of resultaten van Diensten, 
die bij de uitvoering van deze Overeenkomst tot Onderhoud worden gebruikt c.q. 
aangewend, toe aan de partij aan wie de intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking 

tot de Apparatuur of Systeemprogrammatuur zelf toekomen onder overeenkomstige 
toepassing van hetgeen - in voorkomend geval - daaromtrent tussen partijen elders 
Schriftelijk is overeengekomen. Voor zover relevant draagt Opdrachtnemer hierbij aldus 

deze rechten voor alsdan aan Opdrachtgever over. Voorzover voor de overdracht van deze 
rechten enige nadere handeling zou zijn vereist, verplichten partijen zich onvoorwaardelijk 
hieraan hun medewerking te verlenen. 

 
2. Opdrachtnemer verleent, voor zover relevant in het kader van de continuïteit van de 

bedrijfsvoering van Opdrachtgever, hierdoor aan Opdrachtgever een niet-exclusief 

gebruiksrecht ten aanzien van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Goederen of 
resultaten van Diensten waarvan de intellectuele (eigendoms)rechten niet bij 
Opdrachtgever zullen (gaan) berusten. Indien deze Goederen of resultaten van Diensten 
noodzakelijk zijn om Apparatuur en Systeemprogrammatuur te kunnen (blijven) gebruiken, 
zal het niet-exclusieve gebruiksrecht voor onbepaalde tijd worden verleend.  
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B.IV. ONDERHOUD PROGRAMMATUUR 
 
52. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

1. Door totstandkoming van een Overeenkomst tot Onderhoud als in deze Voorwaarden 

bedoeld, verplicht Opdrachtnemer zich de Programmatuur overeenkomstig de bepalingen 
van die Overeenkomst en van de Voorwaarden zorg te dragen voor het Onderhoud 

 
2. Het Onderhoud omvat tevens het beschikbaar stellen en het verlenen van het 

gebruiksrecht voor Verbeterde en Nieuwe versies overeenkomstig hetgeen daarover voor 
de oorspronkelijke versies is overeengekomen. Het bepaalde in artikel 42 (Nieuwe of 
Verbeterde versies B.II) lid 3 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.  

 
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 45 (Onderhoud B.II) van deze Voorwaarden        

wordt de Overeenkomst tot Onderhoud aangegaan voor de periode van één jaar en telkens  
stilzwijgend met een jaar verlengd, behoudens de mogelijkheid van opzegging door 
Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Voor het eerst 
tegen de dag dat het Onderhoud vijf jaar heeft geduurd, kan Opdrachtnemer de 

Overeenkomst tot Onderhoud beëindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming 
van een opzegtermijn van zes maanden. 

 
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel en in aanvulling op het in 

artikel 27 (Verzuim/Ontbinding van de Overeenkomst) van deze Voorwaarden bepaalde 
geldt dat Opdrachtgever het recht heeft om het gehele Onderhoud van de Programmatuur, 

daaronder begrepen dat van oude versies of een gedeelte daarvan, zelf uit te voeren of 

door een derde te laten uitvoeren: 
a. indien Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen tot Onderhoud kan of wil 

voldoen, 
of 
b. na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde periode van 5 jaar, tenzij en voor 

zolang als Opdrachtnemer na die periode het Onderhoud overeenkomstig de 
bepalingen van deze Voorwaarden kan en wil blijven verrichten. 

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd zelf onderhoudswerkzaamheden op de Programmatuur 
te verrichten of te laten verrichten indien Opdrachtgever  een reëel belang heeft om een 
oude versie van de Programmatuur te blijven gebruiken die niet meer door Opdrachtnemer 
wordt onderhouden. In de hierboven aangegeven gevallen verplicht Opdrachtnemer zich 
zijn medewerking noodzakelijk voor dat Onderhoud te verlenen en alle ten behoeve van 
dat Onderhoud noodzakelijke informatie en hulpmiddelen waaronder de Broncode en het 

gebruik daarvan te verstrekken. 

 
 
53. INHOUD ONDERHOUD 

1. Het Onderhoud met betrekking tot de Programmatuur zal omvatten: 
 a. Preventief onderhoud: 

Het in stand houden van de Programmatuur, d.w.z. het door het nemen van geëigende 

maatregelen, zowel preventief als correctief, zorgdragen dat de Programmatuur voor 
de duur van deze overeenkomst conform het in artikel 56 (Garantie B.IV) van deze 
Voorwaarden omtrent garantie bepaalde zal functioneren. 

 b. Correctief onderhoud: 
Het opsporen en herstellen van Gebreken in de Programmatuur en Documentatie en 
het beschikbaar stellen van Verbeterde Versies teneinde Gebreken te herstellen, nadat 
deze door Opdrachtgever zijn gemeld of anderszins bij Opdrachtnemer bekend zijn. 

 c. Vernieuwend onderhoud: 
Het in overleg met Opdrachtgever wijzigen en verbeteren van de Programmatuur 
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teneinde de betrouwbaarheid te vergroten, functies te veranderen, c.q. nieuwe functies 
toe te voegen en/of problemen bij het gebruik daarvan op te lossen waardoor de 
functionaliteit wordt vergroot. 

 d. Adaptief onderhoud: 

Het aanpassen van de Programmatuur indien de apparatuur met 
Systeemprogrammatuur, waarop de Programmatuur door Opdrachtgever wordt 
gebruikt, wordt gewijzigd en/of de invloed van externe factoren en/of het aansluiten 
van andere apparatuur en/of Programmatuur hiertoe aanleiding geeft. 

 e. Ondersteuning: 

Het verlenen van assistentie bij, en het adviseren over het gebruik en het functioneren 
van de Programmatuur. 

 f. Opleiding:  
Het in voorkomende gevallen op verzoek van Opdrachtgever opleiden van Personeel 
van Opdrachtgever, zodat dit personeel kan zorgdragen voor het uitvoeren van nader 
gespecificeerde werkzaamheden. De aard, omvang en kosten van deze opleiding zullen 
nader worden overeengekomen. 

 

2. In verband met het in het eerste lid onder a van dit artikel bedoelde Onderhoud verplicht 
Opdrachtnemer zich - onverlet latende de in het eerste lid onder b van dit artikel bedoelde 
Onderhoud- tenminste éénmaal per 6 maanden, en voorts direct indien Opdrachtnemer op 
andere wijze op de hoogte is van mogelijke Gebreken, de Programmatuur op Gebreken te 
onderzoeken. Indien daarbij Gebreken worden geconstateerd geldt het hierna bepaalde 
onverkort. Preventief onderhoud dient zodanig plaats te vinden dat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering van Opdrachtgever daar geen of zo min mogelijk hinder van ondervindt.  

 
3. Met betrekking tot het in het eerste lid onder b van dit artikel bedoelde Onderhoud 

verplicht Opdrachtnemer zich binnen de hiervoor overeengekomen termijn, of bij gebreke 
daarvan een periode van 4 uur na melding van Gebreken, al de Gebreken te hebben 
opgelost. Dit onverkort de overeengekomen eisen ten aanzien van de beschikbaarheid.  

 
4. Tot de herstelwerkzaamheden behoort tevens het verstrekken van tijdelijke 

probleemoplossingen in de vorm van een programmaomweg om het betreffende Gebrek te 
omzeilen. Programmaomwegen (of probleem vermijdende restricties) zullen door 
Opdrachtnemer niet eerder worden aangebracht dan na verkregen Schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. Bij het indienen van een daartoe strekkend verzoek zal 
Opdrachtnemer aantonen dat het Gebrek niet op andere wijze kan worden verholpen, 
alsmede welke de gevolgen van de omweg of restrictie zijn alsmede de (eventueel) 

verminderde gebruikswaarde van de Programmatuur. 
 

5. Met betrekking tot het in het eerste lid onder c van dit artikel bedoelde Onderhoud 
verplicht Opdrachtnemer zich om de mogelijkheid de Programmatuur kwalitatief te 
verbeteren in voldoende mate te onderzoeken en Nieuwe versies aan Opdrachtgever 
beschikbaar te zullen stellen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo vroeg mogelijk 
informeren over (onderzoek naar) Nieuwe versies, alsmede over de inhoud en gevolgen 

hiervan. Opdrachtgever is niet verplicht deze Nieuwe versies te accepteren. 
Opdrachtnemer is verplicht de laatste, voorlaatste en voor-voorlaatste versie van de 
Programmatuur te blijven onderhouden indien Opdrachtgever die versies blijft gebruiken. 

 
6. Met betrekking tot het in het eerste lid onder d van dit artikel bedoelde Onderhoud is 

Opdrachtnemer verplicht de Programmatuur op de kortst mogelijke termijn aan te passen. 
Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever 

Schriftelijk informeren wat de consequenties van deze aanpassingen zijn ten opzichte van 
de geldende (overeengekomen) Specificaties voor de aan te passen Programmatuur en/of 
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overige apparatuur en/of Programmatuur, alsmede informeren over de periode die voor het 
aanbrengen van de aanpassingen noodzakelijk is. 

 
7. Met betrekking tot de in het in het eerste lid onder e van dit artikel bedoelde 

ondersteuning verplicht Opdrachtnemer zich om zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen één 
uur na het indienen van een verzoek om ondersteuning contact tot stand te brengen 
tussen een Deskundige en degene, die namens Opdrachtgever het verzoek heeft 
ingediend. 

 

 
54. LEVERING EN IMPLEMENTATIE NIEUWE OF VERBETERDE VERSIES 

1. Indien naar de mening van Opdrachtgever noodzakelijk, zal Opdrachtnemer op verzoek 
van Opdrachtgever Nieuwe Versies of Verbeterde Versies van de Programmatuur 
Implementeren op de apparatuur waarop de Programmatuur door Opdrachtgever wordt 
gebruikt. Partijen zullen voor deze Implementatie in goed overleg een planning opstellen. 
Indien voor de Implementatie aanpassing van de Apparatuur is vereist, zal Opdrachtnemer 
hier niet eerder toe overgaan dan na Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 
2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten voor de Implementatie van 

Nieuwe Versies begrepen in de vergoeding voor het gebruiksrecht ervan, en zijn de kosten 
voor de Implementatie van Verbeterde Versies begrepen in de onderhoudsvergoeding. 

 
3. Indien Opdrachtgever de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Nieuwe Versies of 

Verbeterde Versies van de Programmatuur zelfstandig wenst te implementeren, is 

Opdrachtnemer -indien Opdrachtgever daarom verzoekt- verplicht assistentie te verlenen. 
Voor de kosten verbonden aan de assistentie is het bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel van overeenkomstige toepassing. 

 
4. Opdrachtnemer zal de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Nieuwe Versies of 

Verbeterde Versies van de Programmatuur op dezelfde wijze en onder dezelfde 
voorwaarden in escrow geven als partijen ten aanzien van de oorspronkelijke versies van 

deze Programmatuur zijn overeengekomen. 
 
 
55. PLAATS UITVOERING ONDERHOUD 

Voor de plaats van uitvoering van het onderhoud is het bepaalde in artikel 49 (Plaats 
uitvoering onderhoud B.III) van overeenkomstige toepassing. 

 

 

56. GARANTIE 

Het bepaalde in artikel 44 lid 1 en lid 6 (Garantie B.II) is van overeenkomstige toepassing 
gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst. 
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B. V. INLEEN 
 
57. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST DIENSTVERLENING DOOR DESKUNDIGEN 

In afwijking van het gestelde in artikel 3 (Opdrachtovereenkomst) lid 1 van deze Voorwaarden, 

komt een afzonderlijke Opdrachtovereenkomst, waarbij Deskundigen aan Opdrachtgever ter 
beschikking worden gesteld, tot stand zodra Opdrachtgever op een door haar daartoe gedaan 
Schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer Schriftelijk bericht heeft ontvangen dat die aan het 
verzoek zal voldoen. Een dergelijk Schriftelijk verzoek is slechts geldig en Opdrachtnemer kan 

zich slechts op het totstandkomen van een Opdrachtovereenkomst beroepen, indien dat 
verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon van Opdrachtgever. 
 

 
58. INHOUD OVEREENKOMST DIENSTVERLENING DOOR DESKUNDIGEN 

1. In elke afzonderlijke Opdrachtovereenkomst op grond waarvan door Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever Deskundigen ter beschikking worden gesteld, zullen in aanvulling op de 
opsomming van artikel 5 (De inhoud van de opdrachtovereenkomst) lid 3, de volgende 
gegevens worden opgenomen: 

a. plaats van tewerkstelling; 
b. kwalificatie, naam en Burgerservicenummer van Deskundige; 
c. door Deskundige te verrichten werkzaamheden; 
d. aanvang en duur van de werkzaamheden, in beginsel te werken aantal uren per 

dag/week, en duur in werktijd. 
 

2. Voorts kunnen de volgende aanvullende gegevens worden opgenomen: 

a. het voor opleiding, rapportages niet verband houdende met de opdracht en andere 
werkzaamheden beschikbare aantal uren; 

b. reiskostenregeling; 
c. bijzondere bepalingen. 

 
 
59. BESCHIKBAARHEID EN VERVANGING VAN DE DESKUNDIGE 

1. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedaan verzoek heeft de strekking een 
Deskundige voor een bepaalde tijdsduur, als omschreven in het verzoek, ter beschikking 
van Opdrachtgever te stellen teneinde deze Deskundige bij Opdrachtgever werkzaamheden 
als omschreven in het verzoek te laten verrichten. De aanwijzing van een Deskundige zal 
wat betreft de aan de betrokkene te stellen kwalificaties, onder andere met betrekking tot 
opleidings- en ervaringsniveau, in overleg met en na goedkeuring van Opdrachtgever 

gebeuren. 
 
2. Opdrachtnemer zal een Deskundige ter uitvoering van een tot stand gekomen afzonderlijke 

Opdrachtovereenkomst als regel per Werkdag acht uur, gelegen in een periode van 07.00 
uur tot 20.00 uur bij Opdrachtgever aanwezig laten zijn. Opdrachtgever stelt de werktijden 
vast na overleg met de betrokken Deskundige. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat 
een Deskundige in beginsel op verzoek van Opdrachtgever in voorkomende gevallen ook 

buiten de hiervoor genoemde werktijden en Werkdagen werkzaamheden verricht. Voorts 
zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat een Deskundige zich aan hem door of vanwege 
Opdrachtgever verstrekte werkinstructies en/of aanwijzingen houdt. 

 
3. Bij iedere afzonderlijke Opdrachtovereenkomst zal worden bezien of en zo ja voor welke 

periode een inwerktijd voor rekening van Opdrachtnemer komt, met dien verstande dat , 
indien bij aanvang van een dergelijke Opdrachtovereenkomst wordt vermoed dat die drie 
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maanden of langer zal gaan duren, in beginsel vijf Werkdagen als inwerktijd voor rekening 
van Opdrachtnemer komen. 

 
4. Indien Opdrachtgever de afzonderlijke Opdrachtovereenkomst met een Deskundige 

overeenkomstig het in artikel 67, lid 2 sub a (Tussentijdse beëindiging B.V) van deze 
Voorwaarden bepaalde beëindigt, zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever 
binnen een door Opdrachtgever in dat verzoek te stellen termijn, doch uiterlijk binnen twee 
weken, voor vervanging van een Deskundige zorgdragen. 

 

5. Onverminderd het hiervoor in het vierde lid van dit artikel bepaalde verplicht 
Opdrachtnemer zich een Deskundige alleen dan te vervangen indien dit onvermijdelijk is, 

bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte, overlijden of ontslag. In het geval van ontslag 
zal Opdrachtnemer een opzegtermijn van één maand hanteren. In het algemeen zal zo 
tijdig mogelijk tevoren overleg worden gevoerd met Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal 
overigens in de hiervoor genoemde gevallen op verzoek van Opdrachtgever zorgdragen 
voor vervanging binnen twee weken na het verzoek. 

 

6. Opdrachtnemer verplicht zich er bij vervanging voor zorg te dragen dat de kwalificaties van 
de vervanger qua niveau overeenstemmen met de oorspronkelijk gestelde kwalificaties. 
Iedere vervanging zal de goedkeuring van Opdrachtgever behoeven. Bij vervanging wordt 
een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de Deskundige die 
wordt vervangen in de afzonderlijke Overeenkomst is vastgelegd. 

 
7. De inwerktijd van een vervanger zal voor rekening van Opdrachtnemer komen, tot ten 

hoogste één maand, tenzij in redelijkheid en billijkheid een verdere tegemoetkoming van 
Opdrachtnemer kan worden verlangd. De duur van de inwerktijd wordt vooraf vastgesteld. 
Zo mogelijk zal de te vervangen Deskundige gedurende de inwerkperiode naast de 
vervanger werkzaam zijn en deze inwerken. Overal waar in deze overeenkomst gesproken 
wordt van “Deskundige”, wordt hieronder waar mogelijk mede begrepen zijn eventuele 
vervanger. 

 

8. Indien de duur van de ter beschikkingstelling zes maanden of langer is, heeft 
Opdrachtnemer het recht gedurende de bij Opdrachtgever geldende normale werktijden de 
Deskundige ten behoeve van Opdrachtnemer tijd te laten besteden aan opleiding, 
rapportage niet verband houdende met de opdracht en andere werkzaamheden. Tenzij in 
de Opdrachtovereenkomst anders vermeld, staan Opdrachtnemer hiertoe acht uren per 
maand ter beschikking. Deze uren zullen niet aan Opdrachtgever gedeclareerd worden. 

 
 

60. VERGOEDING 

1. De vergoeding van de door een Deskundige op basis van de ter beschikkingstelling voor 
Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geschiedt op nacalculatiebasis. Het door 
Opdrachtgever verschuldigde bedrag zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal 
gewerkte uren van een Deskundige tegen de in de Opdrachtovereenkomst vastgelegde 

tarieven, een en ander onverminderd het in artikel 59 (Beschikbaarheid en vervanging van 
de Deskundige B.V) lid 3 en artikel 67 (Tussentijdse beëindiging B.V) lid 2 sub a  van deze 
Voorwaarden bepaalde. Gedeelten van gewerkte uren worden naar evenredigheid vergoed 
met inachtneming van het hierna in het vierde lid van dit artikel bepaalde. Tenzij 
Schriftelijk anders overeengekomen zijn in de tarieven begrepen reiskosten binnen 
Nederland voor zover deze betrekking hebben op de reis van en naar de overeengekomen 
plaats waar de Deskundige zijn werkzaamheden moet verrichten. 
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2. Reistijd kan in beginsel niet gedeclareerd worden. Zij is slechts declarabel indien het een 
incidentele dienstreis betreft waarbij het begin en einde van de reis de standplaats op 
grond van de afzonderlijke Opdrachtovereenkomst zijn. 

 

3. De overeengekomen tarieven zijn vast en kunnen slechts gewijzigd worden: 
-éénmaal per jaar conform het loonindexcijfer CBS (Commerciële dienstverlening, 
uurtarief) 
-bij verandering van functie van de Deskundige bij Opdrachtgever. 

 

4. Per dag zal een maximum van 8 uren declarabel zijn. Eerst na overleg en Schriftelijke 
goedkeuring van Opdrachtgever zal een hoger aantal uren tegen een additionele 

vergoeding van 20% van het bij afzonderlijke Opdrachtovereenkomst overeengekomen 
standaardtarief  declarabel zijn, waarbij opgemerkt dient te worden dat de eerste 9 uren 
per Werkdag geen toeslag kennen. Indien de werkuren op verzoek van Opdrachtgever 
worden gemaakt op andere dagen dan Werkdagen, geldt voor die uren een tarief dat 
maximaal 20% hoger is dan het bij de afzonderlijke Opdrachtovereenkomst 
overeengekomen standaardtarief. 

 
 
61. FACTURERING 

In aanvulling op artikel 13 (Betalingscondities) van deze Voorwaarden geldt, dat 
Opdrachtnemer de uit hoofde van de afzonderlijke Opdrachtovereenkomst tot ter beschikking 

stelling te vergoeden bedragen maandelijks zal factureren. De facturen zullen vergezeld zijn 

van: 

a. een gespecificeerde door Opdrachtgever voor goedkeuring getekende opgave van uren, 
gedurende welke de Deskundige op basis van de ter beschikking stelling werkzaamheden 
voor Opdrachtgever heeft verricht; 

b. een gespecificeerde opgave van eventuele overige kosten noodzakelijkerwijs gemaakt in de 
uitoefening van werkzaamheden voor Opdrachtgever zulks tegen overlegging van 
bescheiden waaruit de gemaakte kosten genoegzaam blijken. 

 
 
62. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de fouten gemaakt door Deskundigen die door hem 
ter beschikking zijn gesteld en voor nalatigheid van deze Deskundigen en gehouden tot 
vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade toegebracht aan Opdrachtgever, 
Personeel van Opdrachtgever of derden, tenzij de schade te wijten is aan Opdrachtgever. 

 

2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op haar eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken, 
claims, vorderingen of schade veroorzaakt door of ter zake van toedoen en/of nalaten van 
door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Deskundigen. Opdrachtgever zal 
Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk van een dergelijke aansprakelijkstelling, vordering 
of schade in kennis stellen en Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp ter 
verdediging verstrekken. 

 
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

nakomen door Opdrachtnemer of een Deskundige van uit deze Voorwaarden of 
afzonderlijke Opdrachtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
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63. FISCALE EN SOCIALE PREMIES 

1. In aanvulling op artikel 19 (Sociale premies en belasting) van deze Voorwaarden, geldt dat 
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever ten genoegen van Opdrachtgever zal dienen 
aan te tonen dat hij heeft zorggedragen en zorgdraagt voor inhouding en afdracht van de 

verschuldigde premies ter zake van werknemers-, volksverzekeringen en 
loonbelasting/heffing voor de ter beschikking gestelde personen. In verband daarmede zal 
Opdrachtnemer in ieder geval eens per twaalf maanden aan Opdrachtgever een 
accountantsverklaring doen toekomen waaruit blijkt dat Opdrachtnemer heeft 

zorggedragen voor inhouding en afdracht van genoemde premies en loonbelasting/heffing. 
In de verklaring zal opgave worden gedaan van de personen op wie de verklaring 
betrekking heeft. Verder zal daarin per persoon worden aangegeven welke verplichtingen 

gedurende de door Opdrachtgever aan te geven periode zijn ontstaan. Voorts zal 
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de Belastingdienst vragen om een 
verklaring goed betalingsgedrag en die verklaring aan Opdrachtgever ter inzage geven. 

 
2. Als Opdrachtgever reden heeft tot zorg over de financiële positie van Opdrachtnemer of de 

nakoming van de verplichtingen uit artikel 19 (Sociale premies en belasting), zal 

Opdrachtnemer Opdrachtgever op eerste verzoek voorzien van de volgende informatie met 
betrekking tot de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
Deskundigen: volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum- en plaats en 
Burgerservicenummer. Opdrachtgever zal de betreffende persoonsgegevens (inclusief die 
verkregen op basis van het eerste lid van dit artikel) alleen gebruiken om te controleren of 
de voor hen vereiste afdrachten zijn voldaan, c.q. om die alsnog te doen. 

 

3. Indien blijkt dat Opdrachtnemer niet conform het bepaalde in de vorige twee artikelleden 
van dit artikel handelt, mag Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoedingen op 
haar betalingen in mindering brengen en de door Opdrachtnemer terzake verschuldigde 
premies en belasting rechtstreeks betalen aan de Belastingdienst. 

 
4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, inclusief 

de Belastingdienst, in verband met verplichtingen van werkgevers van de door 

Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Deskundigen en verband houdend met premies 
sociale verzekeringen, de Wet op de Loonbelasting 1964 of de Wet op de Omzetbelasting 
1968 of enige wet- of regelgeving in verband daarmee. Deze vrijwaring heeft mede 
betrekking op de zijdens Opdrachtgever in verband met een dergelijke vordering geleden 
schade en gemaakte kosten. 

 

 

64. GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

Opdrachtnemer verbindt zich, de ingevolge het bepaalde in artikel 22 (Geheimhouding) van 
deze Voorwaarden op hem rustende verplichtingen omtrent geheimhouding, tevens aan de 
door hem ter beschikking gestelde Deskundige(n) op te leggen. 
 
 

65. INTELLECTUELE EIGENDOM EN OVERIGE RECHTEN 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 (Intellectuele eigendom) van deze Voorwaarden 
geldt, dat alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden 
uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de door 
ingeleende Deskundigen uitgevoerde Diensten, bij Opdrachtgever berusten. Deze rechten 
worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het 
ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever 

reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover de resultaten van de uitgevoerde 
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Diensten tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan 
Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur zonder dat 
Opdrachtgever daarvoor een additionele vergoeding verschuldigd is. Opdrachtnemer 

garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht. 
 
2. Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 

een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor 
alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te 

ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van 
Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder 

daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt Opdrachtgever tevens 
onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-)rechten in de 
desbetreffende registers te doen inschrijven. 

 
3. Opdrachtnemer doet hierbij, ook namens het Personeel van Opdrachtnemer waarvan hij 

hiertoe machtiging heeft verkregen, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan 

hem of Personeel van Opdrachtnemer toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten 
als bedoeld in de Auteurswet in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand 
toelaat.  

 
4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de resultaten van de uitgevoerde dienstverlening door de 

Deskundige in enigerlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden 
enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk uitdrukkelijk toestemming 

hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden 
verbinden. 

 
5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van een 

(eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden, vergelijkbare 
aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder 
begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen 

die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van eventueel te 
maken extra kosten of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 

 
6. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd, indien derden 

Opdrachtgever ter zake van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen, schending van 
intellectuele (eigendoms-) rechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst Schriftelijk, 

buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 

 
66. DUUR EN BEËINDIGING 

Iedere afzonderlijke Opdrachtovereenkomst tot ter beschikking stelling wordt aangegaan voor 
de overeengekomen periode die, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen 
wordt, drie maanden bedraagt. Indien Opdrachtgever haar wens daartoe een maand voor 

ommekomst van de overeengekomen periode Schriftelijk te kennen geeft, zal de 
Opdrachtovereenkomst voor drie maanden worden verlengd, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
 
 
67. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 

1. Opdrachtgever heeft het recht iedere afzonderlijke Opdrachtovereenkomst tot ter 

beschikking stelling van een Deskundige tussentijds door opzegging te beëindigen met 
inachtneming van een opzegtermijn van: 
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a. één week indien die Opdrachtovereenkomst is aangegaan voor één maand; 
b. twee weken indien die Opdrachtovereenkomst is aangegaan voor een periode langer 

dan één maand maar korter dan drie maanden; 
c. vier weken voor iedere Opdrachtovereenkomst die is aangegaan voor een periode van 

drie maanden of langer. 
 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 (Omkoping en belangenverstrengeling) en artikel 

27 (Verzuim/Ontbinding van de Overeenkomst) van deze Voorwaarden heeft 
Opdrachtgever het recht iedere afzonderlijke Opdrachtovereenkomst tot ter beschikking 

stelling van een Deskundige zonder nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk, met 
onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien: 

 
a. gedurende de eerste vier weken na de inwerktijd dat werkzaamheden op basis van een 

Opdrachtovereenkomst tot tewerkstelling worden verricht, de betrokken Deskundige 
naar oordeel van Opdrachtgever niet de voor de werkzaamheden vereiste 
bekwaamheden bezit, dan wel diens kwalificaties niet in overeenstemming zijn met de 
gestelde kwalificaties, dan wel indien Opdrachtgever om andere redenen niet langer 

met de Deskundige wenst samen te werken, bijvoorbeeld op grond van een 
onverenigbaarheid van karakters van de Deskundige en personen met wie de 
Deskundige uit hoofde van de Opdrachtovereenkomst dient samen te werken.Vindt 
beëindiging plaats wegens gemis aan bekwaamheid of gestelde kwalificaties dan is 
Opdrachtgever over de eerste twee weken waarmee de inwerktijd die voor rekening 
van Opdrachtnemer komt, wordt overschreden, evenmin vergoeding verschuldigd; 

b. indien de betrokken Deskundige enige verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden of 

afzonderlijke Opdrachtovereenkomst niet nakomt welke niet nakoming van zo ernstige 
aard is dat van hem handhaving van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden 
gevergd, bijvoorbeeld bij overtreding van enige bepaling in verband met beveiliging en 
geheimhouding; 

c. indien hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van de betrokken Deskundige. 
 
 

68. TERUGGAVE BESCHEIDEN 

Onverminderd het in artikel 11 (Gebruik, eigendom en teruggave van Goederen) van deze 
Voorwaarden bepaalde, verplicht Opdrachtnemer zich ervoor zorg te dragen dat op eerste 
verzoek van Opdrachtgever en in ieder geval bij het einde van een afzonderlijke 
Opdrachtvereenkomst tot ter beschikkingstelling, aan Opdrachtgever alle bescheiden, 
statistieken, documenten, boeken of andere stukken die hij of een Deskundige in zijn bezit 

heeft of tot zijn beschikking heeft en die op enigerlei wijze verband houden met 

bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever worden afgegeven en daarvan geen 
kopieën worden achtergehouden. 


