Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Goederen KNMG d.d. 31 augustus 2018

Artikel 1: Definities
a. KNMG: de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG), vertegenwoordigd door daartoe bevoegde personen.
b. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Goederen
KNMG d.d. 1 oktober 2016.
c. Leverancier: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, met wie de KNMG overweegt
een overeenkomst te sluiten en/of een Overeenkomst heeft gesloten.
d. Partijen: KNMG en Leverancier.
e. Overeenkomst(en): de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de KNMG en Leverancier
betreffende het verrichten van diensten en/of de aanschaf van goederen.
f. Dienst(en): de door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de
KNMG te verrichten werkzaamheden.
g. Goederen: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst te leveren goederen.
h. Werkdag: een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of wettelijk erkende feestdag.
i. Personeel van de Leverancier: de door Leverancier voor de uitvoering van de
Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of hulppersonen die krachtens de
Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken of derden die door de
Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
Artikel 2: Toepasselijkheid & Totstandkoming Overeenkomst
a. Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van)
de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk
zijn overeengekomen.
b. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, tenders,
requests for proposals, aanbestedingen en opdrachten met betrekking tot het verrichten
van Diensten of het leveren van Goederen ten behoeve van de KNMG. Deze
Voorwaarden zijn voorts van toepassing op tussen Partijen tot stand gekomen
Overeenkomsten.
c. Algemene voorwaarden of andersoortige voorwaarden van Leverancier zijn uitdrukkelijk
niet van toepassing en worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn onherroepelijk.
e. Op een schriftelijke of mondelinge aanvraag van KNMG volgt een aanbod van de
Leverancier. KNMG is nimmer gebonden aan een aanbieding van Leverancier.
f. De Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat deze schriftelijk is vastgelegd en
ondertekend door Partijen.
g. KNMG heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden zolang er nog geen start is
gemaakt met de uitvoering daarvan. In dat geval worden de tot dat moment
gemaakte redelijke kosten vergoed, doch verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 3: Wijzigingen
a. De KNMG is te allen tijde bevoegd in overleg met de Leverancier de omvang en/of
hoedanigheid van de te verrichten Diensten en/of de te leveren Goederen te wijzigen.
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b. Indien een wijziging naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip waarop de werkzaamheden moeten zijn
afgerond, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de KNMG
hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 Werkdagen na de kennisneming door
Leverancier van de wijziging, schriftelijk te informeren. KNMG heeft dan het recht om de
Overeenkomst te ontbinden, indien zij de wijziging niet acceptabel acht.
c. De Leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNMG niet
gerechtigd de personen, die zijn belast met het verrichten van de Diensten, tijdelijk of
definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst. De KNMG
zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende
tarieven zullen bij vervanging niet verhoogd worden. De inwerkkosten zijn voor rekening
van de Leverancier. Bij vervanging dienen personen beschikbaar te worden gesteld die
qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de
oorspronkelijk ingezette personen.
Artikel 4: Kwaliteit en garantie van de Leverancier
a. Leverancier garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten en/of te
leveren Goederen voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen voor wat
betreft vorm, hoeveelheid en kwaliteit.
b. Leverancier garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten op
vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
c. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid en doelmatigheid en aan alle relevante wettelijke bepalingen en
gebruikelijke branchevoorschriften en andere voorschriften betreffende o.a. kwaliteit,
milieu, veiligheid en gezondheid.
d. De Leverancier garandeert dat de Dienst of de levering van Goederen op het
overeengekomen tijdstip dan wel volgens het overeengekomen tijdschema wordt
verricht en dat zij beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Zij beantwoordt niet
aan de Overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de KNMG op grond
van de Overeenkomst mocht verwachten. Voor zover geen nadere omschrijving van de
aan de Dienst / levering van Goederen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder
geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste te voldoen aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking.
e. Ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen zal Leverancier het geleverde of
gebrekkige onderdelen daarvan kosteloos herstellen of door nieuwe vervangen of
aanvullen binnen de door KNMG bij aanzegging gestelde redelijke termijn. Indien zulks
spoedshalve geboden is heeft KNMG het recht herstel of vervanging door derden te
laten plaatsvinden voor rekening van de Leverancier.
f. De Leverancier garandeert voor de gehele looptijd van de Overeenkomst dat het door
hem ingeschakelde Personeel voldoet en blijft voldoen aan de overeengekomen, dan
wel – bij ontbreken daarvan – de gebruikelijke vereisten ten aanzien van
vakbekwaamheid, deskundigheid, integriteit en ervaring.
g. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat door Personeel van de
Leverancier niet naar tevredenheid c.q. niet conform de verwachting van de KNMG
functioneert, dan heeft de KNMG na overleg met Leverancier het recht vervanging van
de betrokken medewerker te verlangen. Indien de Leverancier niet binnen redelijke
termijn in staat is Personeel aan te bieden dat voor de KNMG acceptabel is en daardoor
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gegronde vrees bestaat dat de Dienst niet binnen de overeengekomen termijn door de
Leverancier wordt verricht op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt, dan is
de KNMG gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk
te ontbinden zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding voor de Leverancier zal
voortvloeien.
h. De Leverancier garandeert dat alle belastingen en premies ter zake van door hem
ingeschakelde personen zijn en worden voldaan en vrijwaart de KNMG voor iedere
aanspraak in verband daarmee.
i. De KNMG kan te allen tijde inzage verlangen in de afdracht van premies en
loonbelasting ter zake van de voor de Dienst verrichte werkzaamheden.
Artikel 5: Personeel, materialen en apparatuur
a. De Leverancier garandeert dat Personeel van de Leverancier voldoet aan de door de
KNMG gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen
van vakbekwaamheid en deskundigheid.
b. Indien naar het oordeel van de KNMG sprake is van onvoldoende gekwalificeerd
Personeel van de Leverancier is de KNMG bevoegd om de verwijdering van dit
personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met
inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.
c. Het Personeel van de Leverancier treedt op als onafhankelijke partij met als enig doel de
Dienst of de Goederen te leveren.
d. Het Personeel van de Leverancier verzoekt of accepteert geen instructies van welke
autoriteit dan ook inzake de verrichting van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.
e. Het Personeel van de Leverancier zal geen activiteiten uitvoeren of uitspraken doen
welke een negatief effect zouden kunnen hebben op de KNMG, en zal haar taken
uitvoeren met de interesses van de KNMG als richtlijn.
f. Het is Personeel van de Leverancier dat toegewezen is aan de KNMG niet toegestaan
om, direct of indirect, Diensten te verrichten of activiteiten uit te voeren die verbonden
of gerelateerd zijn aan de Diensten zoals deze verricht worden onder de Overeenkomst,
en die opgevat kunnen worden als belangenverstrengeling.
g. Indien aanwezig in kantoren van de KNMG volgt het Personeel van de Leverancier te
allen tijde instructies en verzoeken van KNMG medewerkers op.
h. De KNMG heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij
uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen en apparatuur en tot
identificatie van Personeel van de Leverancier.
Artikel 6: Plaats en duur van de uitvoering van de Overeenkomst
a. De Leverancier zal de Diensten verrichten en/of de Goederen leveren op de locaties
zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
b. De begin- en einddatum, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, zijn leidend. Van
deze data wordt niet afgeweken, tenzij de KNMG daartoe een wijziging voorstelt, zoals
bepaald in artikel 3 van deze Voorwaarden.
c. De Leverancier dient dreigende overschrijding van het in lid b bedoelde tijdstip dan wel
tijdvak onverwijld en met opgaaf van redenen schriftelijk te melden aan de KNMG,
onder vermelding van de maatregelen die hij gaat treffen om de eventuele schade
voor de KNMG te voorkomen of te beperken. Alle uit de overschrijding voortvloeiende
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d.
e.

f.
g.

h.

schade is voor rekening van de Leverancier, behoudens het geval dat de Leverancier
kan aantonen dat de vertraging aan de KNMG te wijten is.
De KNMG heeft het recht de verrichting van de Diensten of de leveringen van
Goederen uit te stellen.
Eerdere verrichting van de Diensten of levering van Goederen dan overeengekomen
geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNMG en leidt niet
tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.
Leverancier draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen, zoals: gereedschappen,
werkkleding en veiligheidsmiddelen.
Door de KNMG ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van de KNMG door de
Leverancier aangeschafte of vervaardigde hulpmiddelen, blijven eigendom van de
KNMG c.q. worden eigendom van de KNMG op het moment van aanschaf of
vervaardiging.
Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als
herkenbaar eigendom van de KNMG en deze in goede staat te houden zolang de
Leverancier ten aanzien van de hulpmiddelen als houder optreedt.

Artikel 7: Overdracht verplichtingen, onderaanneming
a. De Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNMG aan een derde overdragen, in
onderaanneming opdragen dan wel anderszins door een derde laten uitvoeren. Aan
deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
b. In geval van overdracht of onderaanneming, als bedoeld in het lid a, is de Leverancier
verplicht desgevraagd aan de KNMG te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de
afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies die wettelijk zijn voorgeschreven
voor werkgevers. De Leverancier blijft bij overdracht of onderaanneming, als bedoeld in
het lid a, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot door hem
ingeschakelde of aangewezen derden en vrijwaart de KNMG tegen iedere
aansprakelijkheid ter zake, alsmede tegen aansprakelijkheid voor de betaling van door
onderaannemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
(ketenaansprakelijkheid).
c. In het geval van overdracht van verplichtingen blijft Leverancier onverkort aansprakelijk
voor de uitvoering van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.
Artikel 8: Rapportage en coördinatie
a. De Leverancier rapporteert aan de KNMG over de voortgang van de werkzaamheden
zo vaak als in de Overeenkomst is bepaald, dan wel zo vaak als de KNMG dit nodig
acht.
b. Indien de Overeenkomst met zich meebrengt, dat de Leverancier zijn te verrichten
Dienst moet afstemmen op die van een of meer door de KNMG ingeschakelde derden,
zal de KNMG na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en
coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
c. De in lid b bedoelde leiding en coördinatie houden ten minste in dat de coördinator
tijdig in overleg met de Leverancier, de KNMG en de door deze ingeschakelde derde(n)
een tijdschema voor de uitvoering van de Overeenkomst opstelt en ter vaststelling aan
de KNMG aanbiedt en voorts dat hij - ingeval van tijdsoverschrijding of andere
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omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden - onverwijld met hen
overleg pleegt en hen schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.
Artikel 9: Beoordeling en acceptatie
a. De KNMG beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van 10
Werkdagen na oplevering van de Dienst. Indien KNMG de resultaten als voldoende
beoordeelt, accepteert zij deze door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Leverancier.
b. Indien de KNMG de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt, stuurt zij
Leverancier een schriftelijke kennisgeving van niet-acceptatie.
c. De KNMG kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen.
d. Indien de KNMG dat noodzakelijk acht, kan zij na kennisgeving aan Leverancier de
acceptatietermijn verlengen met nogmaals 10 Werkdagen.
e. In het geval geleverde Diensten niet aan de overeengekomen specificaties voldoen,
dient de Leverancier binnen redelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen te treffen
en werkzaamheden te verrichten en voor alternatieven te zorgen, waardoor de
desbetreffende Diensten wél aan de specificaties beantwoorden. Indien de Leverancier
zijn verplichting daartoe niet nakomt, is KNMG gerechtigd, ongeacht alle andere aan
haar toekomende rechten, om voor rekening van de Leverancier alle noodzakelijke
maatregelen te (laten) treffen en werkzaamheden te (laten) verrichten waardoor de
desbetreffende Diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.
f. Keuring van Goederen door of namens de KNMG kan plaatshebben bij de Leverancier
voorafgaande aan de levering of bij de KNMG na de levering.
g. Leverancier zal, zonder nadere kosten voor de KNMG, aan de keuring meewerken en op
verzoek van de KNMG redelijke personele en materiële hulp ten behoeve van de
keuring aan de KNMG ter beschikking stellen.
h. Indien de KNMG de producten tijdens de keuring bij de Leverancier afkeurt, is de
Leverancier gehouden om onverwijld de ontbrekende, herstelde of vervangen
producten ter keuring aan te bieden, onverminderd alle overige rechten van de KNMG.
In dat geval gelden de bepalingen van dit artikel onverkort.
i. KNMG zal de Leverancier kennis geven van klachten betreffende de geleverde Diensten
en/of producten, althans nadat constatering redelijkerwijs daarvan mogelijk was. De
KNMG is niet gehouden om de producten na levering te onderzoeken.
j. KNMG mag in geval van klachten betreffende de geleverde Diensten, Goederen en/of
producten voor vervanging van de producten of creditering van de koopprijs kiezen.
Indien de Leverancier in zijn verplichting tot reparatie of vervanging binnen redelijke
termijn tekortschiet, is de KNMG gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar
toekomende rechten, de producten (zelf dan wel door een derde) voor rekening van
de
Leverancier te (doen) repareren of vervangen.
Artikel 10: Prijs en prijsherziening
a. De overeengekomen prijzen luiden in Euro’s, zijn exclusief eventueel verschuldigde btw
en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de
Leverancier, waaronder in ieder geval begrepen de prijs van de te verrichten Diensten,
de prijs van de af te leveren zaken, de transportkosten, de assurantiekosten, alle overige
afleveringskosten, wettelijke kosten, reis- en verblijfkosten, de kosten van verpakking, de
kosten van montage en de kosten van instructie.
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b. De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassingen kunnen leiden en alsmede bepaalt op welke wijze de aanpassing
plaatsvindt.
Artikel 11: Facturering en betaling
a. Behalve indien anders overeengekomen, zal de KNMG overgaan tot betaling binnen
dertig (30) dagen nadat:
• schriftelijke acceptatie van de Dienst en/of Goederen door de KNMG heeft
plaatsgevonden, en
• ontvangst van alle documenten gespecificeerd in het contract heeft
plaatsgevonden, en
• ontvangst van een originele factuur heeft plaatsgevonden.
b. Alle facturen zullen origineel aangeleverd worden, en zullen de overeengekomen
beschrijving van de Diensten of de Goederen bevatten, de prijs per onderdeel en de
totale prijs van de geleverde Diensten of Goederen. BTW bedragen worden separaat op
de factuur vermeld.
c. Indien de KNMG recht heeft op een vrijstelling van belasting of heffingen op een te
leveren Dienst of Goederen, dan zal dit gereflecteerd worden in de facturering van de
Leverancier. Als vastgesteld wordt dat belastingen of heffingen waarvan de KNMG is
vrijgesteld verwerkt zijn in de prijs, verrekent de KNMG deze met de te betalen prijs.
d. Betaling van Diensten of Goederen kan niet opgevat worden als een acceptatie van de
Diensten of Goederen door de KNMG of gezien worden als een afstand van rechten en
vorderingen die de KNMG heeft.
e. Met uitzondering van expliciet in de Overeenkomst vermelde regels zal de KNMG geen
extra kosten betalen ten gevolge van een overschrijding van de betalingstermijn.
f. Indien de factuur niet voldoet aan de eisen, vermeld in dit artikel, is de KNMG
gerechtigd betaling op te schorten totdat volledig aan de eisen is voldaan.
g. De KNMG is gerechtigd betaling van een factuur op te schorten indien zij van mening is
dat de verrichte Diensten of geleverde Goederen niet aan de Overeenkomst
beantwoorden en/of gebreken vertonen of indien de Leverancier anderszins in zijn
verplichtingen tekortschiet.
h. De KNMG heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met niet-betwiste
bedragen die Leverancier aan de KNMG verschuldigd is.
Artikel 12: Wanprestatie
a. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit
de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zal de andere Partij, alvorens gebruik te
maken van de haar toekomende wettelijke rechten, de tekortschietende Partij in
gebreke stellen, behoudens in gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk
Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij onmiddellijk in
verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de nalatige Partij een
redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze
termijn heeft het karakter van een fatale termijn. Indien de nalatige Partij ook na afloop
van de gestelde termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen, is zij in verzuim. De andere Partij kan alsdan zonder rechterlijke
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tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening van de nalatige Partij
aan een derde opdragen.
b. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven buiten
rechte en met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere Partij in verzuim is
geraakt, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
c. Indien er naar het oordeel van de KNMG gegronde reden bestaat om te vrezen dat de
Leverancier zijn verplichtingen jegens de KNMG niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen,
is de Leverancier verplicht om, op eerste verzoek van de KNMG, terstond genoegzame
en in de door de KNMG gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming
van al zijn verplichtingen.
Artikel 13: Overmacht
a. In geval van overmacht wordt de verplichting tot nakoming van de desbetreffende en
de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor
de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer ter zake tot enige
schadevergoeding of boete gehouden zijn. Een Partij kan zich slechts op overmacht
beroepen indien hij de wederpartij onverwijld, maar in ieder geval binnen de voor de
nakoming van de verplichting overeengekomen termijn, de tekortkoming en de oorzaak
daarvan schriftelijk heeft meegedeeld onder overlegging van de bewijsstukken ter zake.
b. De Partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om – voor zover dit
redelijkerwijs van haar verlangd kan worden – iedere oorzaak van overmacht zo snel
mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen.
c. Indien een Partij door overmacht blijvend, dan wel na een schriftelijk gestelde redelijke
termijn, in de onmogelijkheid verkeert haar contractuele verplichtingen na te komen, is
de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
d. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek
aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, tekort aan dan wel verlate aanlevering
of ongeschiktheid van voor het verrichten van de Diensten of leveren van Goederen
benodigde programmatuur, grondstoffen of materialen, transportproblemen, enig
tekortschieten van ingeschakelde derden. Voorts wordt niet onder niet-toerekenbare
tekortkoming begrepen wanprestatie van door de tekortkomende Partij ingeschakelde
derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen van de tekortkomende Partij of
door hem ingeschakelde derden.
Artikel 14: Intellectuele eigendom
a. De Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door de KNMG van de
geleverde Diensten en/of Goederen. De Leverancier verklaart en staat er jegens de
KNMG voor in dat de uitvoering van de Overeenkomst en het redelijkerwijs te
verwachten gebruik van Diensten door de KNMG geen inbreuk (zullen) maken op de
(intellectuele eigendoms-)rechten en daaraan gerelateerde rechten zoals
persoonlijkheidsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. De
Leverancier vrijwaart de KNMG ter zake voor alle schade (inclusief alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten), die voor de KNMG dientengevolge op enig moment mocht
ontstaan.
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b. Indien de uitvoering van de Overeenkomst en het redelijkerwijs te verwachten gebruik
van de Diensten en/of Goederen door de KNMG inbreuk maakt op de in het eerste lid
bedoelde rechten of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden, is de KNMG
gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, onverminderd verdere rechten van de KNMG. Van zijn recht op ontbinding
zal de KNMG geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de Leverancier.
c. Naast de overeengekomen prijs komt de Leverancier niet in aanmerking voor enige
andere betaling (hoe ook genaamd), ook niet ingeval van herdrukken of actualisatie of
hergebruik van (elementen van) de Diensten en/of Goederen.
d. De Leverancier is gerechtigd informatie die door de KNMG is verstrekt te gebruiken,
echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De intellectuele
eigendoms- rechten ter zake blijven bij de KNMG berusten. Het aanbrengen van
wijzigingen in door de KNMG verstrekte digitale bestanden is zonder nadrukkelijke
toestemming van de KNMG niet toegestaan. De Leverancier dient beschikbaar gestelde
digitale bestanden en alle kopieën daarvan volledig te vernietigen na voltooiing van de
opdracht.
e. Alle intellectuele (eigendoms-) rechten op de resultaten van door de Leverancier ter
uitvoering van de Overeenkomst verrichte Diensten en/of Goederen, zoals
onderzoeksrapporten en adviezen, berusten bij de KNMG, tenzij Partijen anders
overeenkomen. Deze rechten worden hierbij bij voorbaat door de Leverancier aan de
KNMG overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door
de KNMG reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. De intellectuele (eigendoms-) rechten
op door de KNMG verstrekte documenten, zoals vragenlijsten, instructies, specificaties,
gegevensbestanden en andere informatie, blijven berusten bij de KNMG.
f. De Leverancier adverteert niet met, of maakt niet anderszins publiek het feit dat hij een
Leverancier is van de KNMG. Het is de contractant niet toegestaan de naam, het logo
of de afkorting van de KNMG te gebruiken.
Artikel 15: Aansprakelijkheid en verzekering
a. In geval van enig verzuim van een der Partijen in de nakoming van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst is deze Partij aansprakelijk voor de schade, die daarvan het gevolg
is voor de andere Partij. Ingeval door het Personeel van de Leverancier of door het
personeel van de KNMG schade wordt toegebracht aan personeel en/of zaken van de
andere Partij dan wel derden, is de Partij die de schade veroorzaakt voor die schade
aansprakelijk.
b. De in lid a bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot een bedrag
van EUR 500.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van EUR 1.000.000 bij een
eenmalige opdracht en van EUR 1.000.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst.
c. De in lid b genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
• indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
• in geval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de
benadeelde Partij, op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel, en/of
• ingeval van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten als bepaald in de
Overeenkomst en deze Voorwaarden.
d. De Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden
tegen de risico’s voortvloeiend uit bedrijfs- c.q. beroepsaansprakelijkheid. De
Leverancier verleent op eerste verzoek van de KNMG inzage in de polis(sen) – dan wel
door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering – en
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de bewijzen van premiebetaling. Op eerste verzoek van de KNMG cedeert de
Leverancier bij voorbaat aan de KNMG alle uit het voorval voortvloeiende aanspraken
op uitkering van verzekeringspenningen. Verzekeringspenningen die door
verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de KNMG worden uitbetaald, worden in
mindering gebracht op de door de Leverancier voor het verzekerde voorval aan de
KNMG te betalen schadevergoeding.
Artikel 16: Geheimhouding
a. De Leverancier zal strikte geheimhouding in acht nemen omtrent alle informatie die hij
van de KNMG en door deze ingeschakelde derden bij zijn werkzaamheden dan wel op
enigerlei andere wijze ter beschikking krijgt, en waarvan de KNMG kenbaar heeft
gemaakt dan wel waarvan de Leverancier redelijkerwijs moet vermoeden dat deze
vertrouwelijk is.
b. De Leverancier zal informatie en informatiedragers van de KNMG die hem op enigerlei
wijze ter beschikking staan niet aan derden ter beschikking stellen. Hij zal geen kopieën
maken anders dan voor de werkzaamheden ter uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden noodzakelijk is en informatie of kopieën daarvan uitsluitend op de
afgesproken of af te spreken plaats bewaren, en in geen geval naar elders meenemen
of anderszins naar buiten brengen.
c. De Leverancier zal ook na het einde van de Overeenkomst de in de leden a en b
genoemde geheimhouding en restricties in acht nemen.
d. De Leverancier zal eenieder die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst inzet
verplichten het bepaalde in de leden a tot en met c in acht te nemen. Op eerste
verzoek van de KNMG zal de Leverancier personen die hij voor de uitvoering van de
Overeenkomst inzet een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
e. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de Leverancier voor iedere overtreding
een direct opeisbare boete verschuldigd aan de KNMG van € 2.500 per overtreding en
daarnaast € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De KNMG is gerechtigd
de boete te verrekenen met betalingen die zij verschuldigd is aan de Leverancier. Het
voorgaande laat de verdere aan de KNMG toekomende rechten in geval van verzuim
van Leverancier onverlet.
Artikel 17: Ontbinding
a. De KNMG is gerechtigd, onverminderd haar verdere rechten, zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, dan wel de uitvoering van de eigen
verplichtingen op te schorten ingeval:
- het faillissement van de Leverancier is aangevraagd dan wel de Leverancier in staat
van faillissement is verklaard;
- de Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel aan de
Leverancier surseance van betaling is verleend;
- van staking, ontbinding, liquidatie, stillegging van de onderneming van de
Leverancier of intrekking van eventuele voor de bedrijfsuitoefening vereiste
vergunningen;
- zich een gebeurtenis voordoet als gevolg waarvan de Leverancier redelijkerwijs niet
langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te
komen, waaronder begrepen de situatie waarin op een registergoed, een essentieel
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b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

onderdeel van de bedrijfsvoering of een aanmerkelijk deel van het vermogen van
de Leverancier beslag wordt gelegd of een bankkrediet wordt beëindigd of
aanzienlijk beperkt.
De KNMG is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling, bij aangetekend
schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de Leverancier wordt overgenomen door
een derde.
De KNMG heeft ingeval van ontbinding, opzegging of opschorting ingevolge het eerste,
tweede of derde lid het recht de resultaten van de door de Leverancier geleverde
Diensten of Goederen te blijven gebruiken. Tevens heeft de KNMG na ontbinding,
opzegging of opschorting het recht de opdracht zelf of door derden te doen voltooien,
eventueel met gebruik van door de Leverancier aangevoerde materialen tegen een
nader overeengekomen vergoeding.
Verplichtingen tussen Partijen over en weer aangegaan, welke naar hun aard bestemd
zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven
na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst bestaan.
Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zullen alle daarmede verband
houdende en voor de KNMG relevante gegevens, resultaten, databestanden en andere
zaken terstond aan de KNMG worden overgedragen.
Ingeval van ontbinding, opzegging of opschorting ingevolge dit artikel is de KNMG niet
tot enige schadevergoeding gehouden.
Alle vorderingen die de KNMG in geval van ontbinding, opzegging of opschorting
ingevolge dit artikel op de Leverancier mocht hebben of krijgen, zullen terstond en ten
volle opeisbaar zijn.
De bevoegdheid tot ontbinding als bedoeld in dit artikel laat alle andere aan betrokken
Partijen toekomende rechten onverlet.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht
a. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen
als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg
tot een oplossing worden gebracht.
b. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door
de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
c. Op de Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Partijen, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
d. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk
uitgesloten.
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