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1. DEFINITIES
“Stichting BVA” betekent Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland te Den Haag en de met haar verbonden stichtingen.
“Stichting BVA” is de stichting genoemd in de “Stuur Factuur Naar” rubriek van de betrokken order en welke partij is bij deze
Overeenkomst.
“Leveranties” zijn alle roerende en andere goederen schriftelijk of mondeling aangeleverd of aan te leveren door de Leverancier
en/of zijn vertegenwoordigers uit hoofde van deze Overeenkomst, uitdrukkelijk door Stichting BVA verzocht dan wel in
redelijkheid vereist gezien de aard van de bestelling van Producten en/of Diensten.
“Producten” zijn alle goederen te leveren door de Leverancier en/of zijn vertegenwoordigers aan Stichting BVA en/of stichtingen van
Stichting BVA als omschreven in of onderdeel uitmakend van een Order.
“Essentieel Personeel” zijn de personeelsleden die essentieel zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst door de Leverancier, op
voorhand schriftelijk geaccepteerd door Stichting BVA.
“Order” betekent een kooporder of een schriftelijke bestelling door Stichting BVA van Producten en/of Diensten van Stichting BVA,
overeengekomen door Partijen en met vermelding van het nummer van de Order, die door deze verwijzing onderdeel
uitmaakt van de Overeenkomst.
“Partij” betekent de Leverancier of Stichting BVA. “Partijen” betekent de Leverancier en Stichting BVA.
“Diensten” zijn alle diensten te leveren door de Leverancier en/of zijn vertegenwoordigers als omschreven in of onderdeel uitmakend
van een Order.
“Leverancier” is de stichting die in de desbetreffende Order als Leverancier wordt genoemd.
“Termijn” is de termijn genoemd in de Order of, als de Order geen termijn noemt, de tijd vanaf de datum van de Order tot de
schriftelijke aanvaarding van Producten of Diensten.

2. REIKWIJDTE EN AANSTELLING
2.1

2.2

2.3

2.4

Stichting BVA zal Orders plaatsen en de Leverancier zal aan Stichting BVA overeenkomstig de onderhavige inkoopvoorwaarden
Producten en/of Diensten leveren als omschreven in de betrokken Order (zo’n Order tezamen met de onderhavige
inkoopvoorwaarden hierna te noemen: de “Overeenkomst”). De Leverancier zal niet worden betaald zonder een behoorlijk
ondertekende Order. Niets wat door de Leverancier bij enige Order wordt gevoegd, bijvoorbeeld bijkomende algemene
voorwaarden van de Leverancier, zal worden uitgelegd als een uitbreiding van de verplichtingen van Stichting BVA zoals vervat
in deze Overeenkomst. Niets hierin zal Stichting BVA verplichten om een exclusieve overeenkomst met de Leverancier aan te
gaan, minimum hoeveelheden bij de Leverancier te bestellen of Stichting BVA te beperken in haar vrijheid om zaken te doen
met een concurrent van de Leverancier.
Bij tegenstrijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de uitdrukkelijke bepalingen van een Order, gaan laatstgenoemde
bepalingen vóór. Deze Overeenkomst, tezamen met de stukken naar welke de Order verwijst, omvat de volledige
overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de genoemde kwesties, en omvat al hetgeen Partijen hebben besproken en
afgesproken. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdig afgesloten overeenkomsten, mededelingen,
aanbiedingen, offertes, verklaringen en correspondentie, mondeling of schriftelijk, uitgewisseld of afgesproken tussen Partijen
met betrekking tot hetzelfde onderwerp, waaronder algemene voorwaarden van de Leverancier. Geen wijziging van deze
Overeenkomst zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend doorbevoegde vertegenwoordigers van
Partijen.
De Leverancier staat ervoor in dat hij:
a.
in staat is om deze Overeenkomst na te komen en dat hij volledig bevoegd is om deze Overeenkomst aan te gaan zoals
jegens Stichting BVA verklaard;
b. geen contractuele verplichtingen is aangegaan, uitdrukkelijk dan wel impliciet, die onverenigbaar zijn met de bepalingen
van deze Overeenkomst;
c.
geen personeel heeft dat financiële of persoonlijke belangen heeft waardoor de Leverancier de Diensten niet zou kunnen
leveren op een objectieve en onpartijdige wijze of anderszins;
Tot de kernverplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst behoort het volgende:
a.
de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst in overeenstemming met de hoogste
professionele standaard, met gebruikmaking van alle know how en deskundigheid waarover de Leverancier beschikt, en
in overeenstemming met alle huidige en toekomstige wet- en regelgeving;
b. het leveren van Producten en/of Diensten dan wel andere Leveranties in overeenstemming met de betrokken Order
inclusief elke specificatie zoals overeengekomen in de Order;
c.
het beschikbaar stellen van de Essentieel Personeel als overeengekomen in de Order;
d. het verzorgen van alle toestemmingen, machtigingen, licenties en ontheffingen nodig voor de levering van Producten
en/of Diensten dan wel andere Leveranties;
e. het gedurende de looptijd van deze Overeenkomst of de periode van zes maanden daarna niet in dienst nemen of
aantrekken, danwel aanzetten tot beëindiging van hun dienstverband of zakelijke relatie met Stichting BVA, van een
werknemer, klant, afnemer of relatie van Stichting BVA,
f.
het gedurende de Termijn van deze Overeenkomst en de periode van zes maanden daarna in landen waar de Diensten of
Producten worden geleverd niet aangaan van enige overeenkomst, schriftelijk of mondeling, waardoor de naleving van
de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst onmogelijk zou worden, en het gedurende die
tijd ontplooien van enige activiteit die betrekking heeft op een organisatie die rechtstreeks concurreert, of beoogt
rechtstreeks te concurreren met Stichting BVA;
g.
het niet aan enige aan de overheid verbonden ambtenaar of werknemer aanbieden van enige gift, vertier, betaling,
lening of iets anders dat invloed zou kunnen hebben op het gunnen van een contract, het verkrijgen van een gunstige
behandeling.
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3. LEVERING VAN PRODUCTEN & ACCEPTATIE VAN DIENSTEN
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Inspectie.
Alvorens tot levering van de Producten over te gaan, dient de Leverancier deze zorgvuldig te inspecteren en te testen om na te
gaan of deze aan de Order voldoen. De Leverancier zal een ordentelijk verslag van al dergelijke inspectie en tests bijhouden en
zal Stichting BVA desgewenst kopieën van dergelijke verslagen doen toekomen. Stichting BVA is gerechtigd om op redelijke
tijdstippen de Producten te inspecteren en te testen terwijl deze zich nog onder de Leverancier bevinden, voorafgaande aan
acceptatie.
Niettegenstaande dergelijke inspectie en tests door Stichting BVA blijft de Leverancier volledig verantwoordelijk voor de
Producten. Indien Stichting BVA haar recht op inspectie niet uitoefent, ontheft dat de Leverancier niet van zijn verplichting om
de Producten of andere Leveranties conform deze Overeenkomst af te leveren.
Levering en Acceptatie.
De Leverancier zal voor eigen risico en op eigen kosten de Producten of andere Leveranties leveren als gespecificeerd in de
Order of aangegeven door Stichting BVA. De levering van Producten zal een leveringsbon omvatten met het nummer van de
kooporder, de datum van de Order, het aantal eenheden en een beschrijving van de inhoud, en zal adequaat zijn verpakt en
beveiligd zodat zij de plaats van bestemming in onbeschadigde toestand bereiken. Indien de Order geen leveringsdatum
aangeeft, zal de levering plaatsvinden binnen 28 dagen vanaf de datum van de Order. Levering zal plaatsvinden gedurende de
normale openingstijden tenzij Stichting BVA schriftelijk anders heeft goedgevonden. Stichting BVA is niet verplicht om de
levering van Producten te accepteren indien een pakbon of leveringsbon bij de desbetreffende zending ontbreekt. Producten
die in verschillende partijen worden geleverd zullen niet worden beschouwd als afzonderlijke leveringen, en indien de
Leverancier verzuimt om de Producten in één partij te leveren heeft Stichting BVA het recht om de betrokken Overeenkomst
als ontbonden te beschouwen. In geval van verlies of schade aan de Producten vóór of tijdens de levering aan Stichting BVA,
zal de Leverancier Stichting BVA daarvan schriftelijk op de hoogte stellen en de verloren of beschadigde Producten op eigen
kosten onverwijld vervangen danwel herstellen maar in ieder geval niet later dan binnen dertig (30) dagen na de schriftelijke
kennisgeving. Het niet in acht nemen van overeengekomen termijnen geldt als verzuim.
Eigendom en Risico.
De Producten blijven voor risico van de Leverancier tot aan de levering en schriftelijke acceptatie door Stichting BVA (d.w.z.
totdat deze zijn afgeladen en opgestapeld). De eigendom gaat over op Stichting BVA bij levering. Bij levering en na schriftelijke
acceptatie door Stichting BVA zullen de Producten onbezwaard zijn en zal er geen beslag op rusten, zullen zij niet tot zekerheid
zijn overgedragen dan wel verpand en zullen noch de Leverancier noch andere partijen enig recht van eigendomsvoorbehoud
hebben of welk ander recht dan ook.
Afwijzing.
Onverminderd enig ander recht waarover Stichting BVA in dat geval beschikt, is zij binnen een redelijke periode vanaf de
levering gerechtigd om Producten (geheel of gedeeltelijk) schriftelijk af te wijzen die niet zijn geleverd in overeenstemming
met deze Overeenkomst.
Stichting BVA is gerechtigd om, naar haar keuze:
a.
alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om de Producten te laten beantwoorden aan deze Overeenkomst en
vergoeding te vorderen van de schade die zij heeft geleden als gevolg van de schending van deze Overeenkomst door de
Leverancier; of
b. de Producten terug te sturen (en te weigeren om verdere levering van goederen te accepteren, zonder terzake
aansprakelijk te worden jegens de Leverancier) en de Leverancier zal aan Stichting BVA onverwijld alle vooruitbetaalde
bedragen vergoeden en alle kosten van opslag en verzendingverband houdende met de terugzending van de Producten
naar de Leverancier. Onverminderd het bovenstaande zal Stichting BVA niet worden geacht Producten te hebben
geaccepteerd en gerechtigd zijn om Producten af te wijzen binnen een redelijke periode nadat van enig verborgen gebrek
is gebleken.
Garantie betreffende herstel en vervanging van Producten.
a.
De Producten zullen van het best beschikbare ontwerp zijn, van de beste kwaliteit, het beste materiaal en de beste
afwerking, zonder gebreken en van goede kwaliteit, geschikt voor het door Stichting BVA benodigde gebruik en in alle
opzichten overeenkomstig de Order of de opgave van Stichting BVA.
b. De Leverancier garandeert het volgende:
(i)
de Producten zullen van goede kwaliteit zijn, vrij van gebreken qua onderdelen en afwerking, overeenkomstig de
toepasselijke specificatie in de Order en geschikt voor het door Stichting BVA benodigde gebruik, en deze garantie
zal tevens elk gebrek en elke non-conformiteit omvatten, ontstaan of zich manifesterend na de levering en
acceptatie van de Producten en gedurende de termijn genoemd in de Order (“Garantietermijn”);
(ii)
als bij normaal gebruik gedurende de Garantietermijn van enig gebrek blijkt, zal de Leverancier hetzij
(A) kosteloos de gebrekkige Producten binnen 24 uur, hetzij repareren, hetzij naar keuze van de Leverancier
vervangen, onder voorwaarde dat
(i)
aan de Leverancier schriftelijk mededeling van de gebreken is gedaan, zodra deze optraden en
(ii)
die gebreken ten genoegen van de Leverancier uitsluitend blijken te zijn ontstaan als gevolg van een
gebrekkig ontwerp, gebrekkige afwerking of gebrekkig materiaal; dan wel
(B)
de prijs van het gebrekkige deel van de Producten terugbetalen, voor zover reeds door Stichting BVA aan
de Leverancier voldaan;
(iii) de Leverancier garandeert dat de gerepareerde of vervangen Producten (opnieuw) kosteloos door hem zullen
worden geleverd op de oorspronkelijke plaats van levering zoals vermeld in de Order en in overeenstemming met
de onderhavige Overeenkomst; en
(iv) indien de overeengekomen Garantietermijn zoals vermeld in de Order langer is dan de periode van de garantie
van de producent, zal de Leverancier op eigen kosten zorgen voor een verlenging van laatstgenoemde
garantietermijn.
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c.

Bovenstaande garantiebepalingen laten onverlet en gelden als aanvulling op alle eventuele garanties, vrijwaringen en
andere rechten waarover Stichting BVA mocht beschikken uit hoofde van deze Overeenkomst of enige wettelijke
bepalingen.

4. BETALING
4.1

4.2

4.3

4.4

Prijzen.
De prijzen genoemd in de Order zijn inclusief alle bijkomende kosten, waaronder emballage, verpakking, verzekering,
douanerechten en kosten van aflevering.
Facturen.
De Leverancier zal Stichting BVA voor de levering van Producten en Diensten maandelijks factureren, dan wel zoals op
voorhand met Stichting BVA schriftelijk overeengekomen. De facturen dienen het ordernummer te vermelden, het werkelijk
bestede aantal uren en in detail alle te vergoeden kosten die zijn gemaakt, en dienen de BTW apart te vermelden. Onbetwiste
facturen zullen door Stichting BVA binnen 30 dagen na ontvangst worden voldaan. Stichting BVA is gerechtigd om de prijs van
Producten te verrekenen met bedragen die de Leverancier aan Stichting BVA verschuldigd is.
Kortingen.
Stichting BVA is gerechtigd tot kortingen voor onverwijlde betaling en tot volumekortingen zoals deze gangbaar zijn bij de
Leverancier, ook als zulks niet op een Order is vermeld.
Kosten.
Kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als Stichting BVA daarmee op voorhand schriftelijk akkoord is gegaan.
Verder moeten alle verzoeken tot kostenvergoeding worden vergezeld doorbewijsstukken in zodanige vorm en met zodanige
inhoud dat deze voldoen aan de eisen van de fiscus ten aanzien van de erkenning van onkosten voor de stichtingsbelasting.

5. VRIJWARING EN VERZEKERING
5.1

5.2

Vrijwaring.
De Leverancier zal Stichting BVA en haar werknemers vrijwaren tegen alle verliezen, claims, uitgaven, kosten (waaronder
kosten van juridisch advies en rechtsbijstand), schade en aansprakelijkheid van welke aard dan ook (waaronder verliezen,
winstderving, rechtstreekse schade en gevolgschade, boekhoudkundig verlies, ook indien deze voortkomen uit aanspraken of
acties van derden), rechtstreeks of indirect voortkomend uit of verband houdend met enige inbreuk op een uitdrukkelijk
overeengekomen of anderszins bestaande verplichting, garantieverklaring of toezegging van de Leverancier, hetzij met
betrekking tot de levering van Diensten of Producten, gebrekkige afwerking, kwaliteit of materiaal van enige Product geleverd
ingevolge deze Overeenkomst, dan wel in verband met enige inbreuk of beweerde inbreuk op een octrooi, geregistreerd
ontwerp/model, een ander geregistreerd recht, handelsmerk, copyright of ander recht van intellectuele eigendom, door het
gebruik, de fabricage of de levering van de Producten, dan wel enig handelen of nalaten van de Leverancier of zijn
werknemers, vertegenwoordigers of aannemers met betrekking tot de (toe-)levering van Producten, Diensten of andere
Leveranties dan wel anderszins in verband met de onderhavige Overeenkomst.
Verzekering.
De Leverancier dient zich op eigen kosten te verzekeren en verzekerd te houden op zodanige wijze dat hij op passende en
afdoende wijze is gedekt tegen de risico’s verband houdende met zijn verplichtingen en mogelijke aansprakelijkheid onder
deze Overeenkomst. Zodra Stichting BVA daarom vraagt, zal de Leverancier Stichting BVA binnen 5 dagen schriftelijk bewijs
van zijn verzekeringsdekking toezenden die aanvaardbaar is voor Stichting BVA en in overeenstemming is met deze
Overeenkomst.

6. VERTROUWELIJKHEID
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

De Leverancier zal gedurende de Termijn van deze Overeenkomsten gedurende de periode van 5 jaar daarna of zoveel langer
als juridisch is toegestaan, geheimhouden alle informatie en zaken ontvangen door, of bekend gemaakt aan de Leverancier of
zijn vertegenwoordigers door Stichting BVA op welke wijze dan ook, dan wel ter kennis van de Leverancier gekomen in
verband met de onderhavige Overeenkomst (“Vertrouwelijke Informatie”), waaronder vertrouwelijke informatie en/of
informatie van of betreffende Stichting BVA, informatie omtrent derden, alsmede ideeën, ontwerpen, onderzoek, ontwikkeling
of (andere) rechten van intellectuele eigendom.
De Leverancier zal geen Vertrouwelijke Informatie ter beschikking stellen of bekend maken aan derden, noch gebruiken voor
enig ander doel dan de naleving van deze Overeenkomst. De Leverancier zal geen rechten hebben op of met betrekking tot de
Vertrouwelijke Informatie. De Leverancier zal toegang tot Vertrouwelijke Informatie beperken tot personen waarover hij
rechtstreeks gezag uitoefent en welke, met schriftelijke toestemming van Stichting BVA, reeds gebonden zijn aan
verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid die tenminste even beperkend zijn als de verplichtingen onder deze Overeenkomst.
Echter, de Leverancier is niet verplicht tot geheimhouding en niet gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie die openbaar
is of wordt (anders dan door toedoen van de Leverancier) of welke de Leverancier op rechtmatige wijze zonder beperkingen
verkrijgt van een derde, dan wel reeds in het bezit is van de Leverancier zoals blijkt uit schriftelijke stukken van vóór de datum
van ontvangst van Stichting BVA, of Vertrouwelijke Informatie waaromtrent de Leverancier verplicht is mededelingen te doen
ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een overheidsbesluit, mits de Leverancier Stichting BVA tijdig schriftelijk op de hoogte
stelt en de openbaarmaking zo beperkt mogelijk houdt.
De Leverancier zal zodra Stichting BVA daarom vraagt (maar in ieder geval zodra de onderhavige Overeenkomst om welke
reden dan ook afloopt) aan Stichting BVA retourneren de Vertrouwelijke Informatie in de vorm van of vastgelegd op fysieke
dragers van gegevens alsmede alle kopieën daarvan, en alle Vertrouwelijke Informatie wissen die is opgeslagen op
magnetische of optische schijven of geheugens, behoudens voor zover dergelijk wissen wettelijk is verboden. De Leverancier is
gerechtigd om één kopie van de Vertrouwelijke Informatie te behouden voor zijn administratie, voor zover nodig om te
voldoen aan wettelijke voorschriften.
De Leverancier zal in verband met de levering van Diensten, Producten of Leveranties uit hoofde van deze Overeenkomst geen
informatie aan Stichting BVA openbaar maken die vertrouwelijk is en/of eigendom van de Leverancier of een derde.
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7. INFORMATIEVERWERKING EN OPENBAARMAKING
7.1

7.2

Informatieverwerking.
Het is mogelijk dat Stichting BVA voor de administratie en het beheer van deze Overeenkomst persoonlijke informatie van de
Leverancier informatie verzamelt en verwerkt. Persoonlijke informatie is o.a. niet-gevoelige informatie zoals, maar niet
daartoe beperkt, de naam, de contactgegevens, de specialiteiten en de inhoud van deze Overeenkomst. Het is mogelijk dat
deze inlichtingen ter informatie worden doorgegeven aan een derde en/of dat zij worden verwerkt en veilig worden
opgeslagen in een ander land dan het land waar zij werden verzameld, zoals de VS of andere landen die niet tot de EU/EER
behoren. Ongeacht het land waar de persoonlijke informatie van de Leverancier is verzameld of wordt verwerkt zal Stichting
BVA overeenkomstig de normen van de sector alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is om de privacy van de Leverancier te
beschermen. Binnen bepaalde wettelijk opgelegde beperkingen heeft de Leverancier toegang tot zijn persoonlijke informatie,
kan hij die corrigeren of om de verwijdering ervan verzoeken door contact op te nemen met Stichting BVA.
Openbaarmaking.
Ondanks mogelijk in deze Overeenkomst opgenomen andersluidende bepalingen erkent de Leverancier en gaat hij ermee
akkoord dat, in de mate vereist of nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetten en de gedragscodes met betrekking tot
bekendmakingsplichten Stichting BVA het recht heeft om informatie met betrekking tot de Leverancier en deze
Overeenkomstbekend te maken. De Leverancier garandeert dat hij meteen zal reageren op en zijn samenwerking zal verlenen
aan redelijke verzoeken die Stichting BVA aan hem richt met betrekking tot het verzamelen van informatie in
overeenstemming met alle openbaarmakingswetten en voorschriften.

8. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1

8.2

Geen inbreuk.
Geen Producten, Diensten of andere Leveranties zullen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom of leiden tot
de verplichting om royalty’s te betalen, behoudens voor zover afgesproken in de Order.
Werken.
Stichting BVA zal de volledige eigendom hebben van alle goederen, informatie, resultaten, specificaties, voorstellen,
uitvindingen, copyrights, modellen, octrooien, know how, ideeën, specificaties en rapporten van de Leverancier of zijn
vertegenwoordigers, en alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit, of verband
houden met, informatie die door Stichting BVA aan de Leverancier of zijn vertegenwoordigers ter beschikking is gesteld of
welke zijn ontwikkeld als gevolg van, of in verband met, de levering van Diensten of andere Leveranties door de Leverancier uit
hoofde van deze Overeenkomst (“Werk”). De Leverancier draagt hierbij over of zal overdragen aan Stichting BVA alle rechten
van de Leverancier met betrekking tot elk Werk, waaronder alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom,
zonder enig recht terzake zelf te behouden. Geen andere rechten van intellectuele eigendom worden uit hoofde van deze
Overeenkomst aan één van beide partijen overgedragen of ter beschikking gesteld, en het beschikbaar stellen van enige
vertrouwelijke informatie zal niet leiden tot enige verplichting om rechten terzake aan één van beide partijen over te dragen of
ter beschikking te stellen. Alle rechten van intellectuele eigendom die bestaan vóór het aangaan van de onderhavige
Overeenkomst zullen eigendom blijven van de desbetreffende partij.

9. ANNULERING
9.1
9.2

9.3

9.4

Een Order kan door Stichting BVA met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen, schriftelijk worden geannuleerd
zonder dat zulks leidt tot een verplichting om schadevergoeding te betalen.
Indien de Producten, Diensten of andere Leveranties niet tijdig worden geleverd is Stichting BVA gerechtigd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of latere levering van de Producten of andere Leveranties of Diensten te weigeren en/of
van de Leverancier vergoeding te vorderen van kosten die Stichting BVA in redelijkheid heeft gemaakt om de Producten,
Diensten of andere Leveranties bij een andere Leverancier te betrekken en/of van de Leverancier vergoeding te vorderen van
alle bijkomende kosten, verliezen of uitgaven van Stichting BVA die op enige wijze verband houden met de niet-tijdige levering
van de Producten, Diensten of andere Leveranties door de Leverancier. Onverminderd enig ander recht waarover Stichting
BVA in voorkomend geval mocht beschikken. Stichting BVA zal aan de Leverancier voor diens risico en op diens kosten de
Producten retourneren die reeds zijn geleverd maar welke wegens de niet-levering van het restant door Stichting BVA naar
haar eigen redelijk oordeel in redelijkheid niet kunnen worden gebruikt in het kader van Stichting BVA’s normale
bedrijfsvoering, en de Leverancier zal aan Stichting BVA onverwijld terugbetalen al hetgeen Stichting BVA al had betaald voor
de niet-geleverde of geretourneerde Producten. Ook zal de Leverancier aan Stichting BVA de meerkosten vergoeden die
Stichting BVA in redelijkheid heeft gemaakt om de Producten elders te kunnen kopen. Stichting BVA zal in verband met enige
annulering als hierboven bedoeld geen (andere) verplichtingen hebben jegens de Leverancier.
Overige Beëindigingmogelijkheden.
Stichting BVA is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke mededeling aan
de Leverancier te beëindigen (zonder terzake schadeplichtig te worden) indien en zodra
(i)
de Leverancier toerekenbaar tekort komt in de naleving van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien
deze niet-nakoming onherstelbaar is; en
(ii)
in geval van een herstelbare tekortkoming, indien zulk herstel niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden; en
(iii) een besluit is genomen tot ontbinding van de Leverancier, surséance van betaling door de Leverancier wordt
aangevraagd, het faillissement van de Leverancier wordt aangevraagd of uitgesproken, beslag wordt gelegd onder de
Leverancier, de Leverancier zijn onderneming of een aanzienlijk deel daarvan staakt of dreigt te staken of van de hand
doet, of zijn schulden niet meer betaalt dan wel dreigt onbetaald te laten, of
(iv) als er een wijziging optreedt in de zeggenschap over dan wel de zeggenschapsverhoudingen binnen de Leverancier.
Verplichtingen na beëindiging.
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9.5

De beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de verplichtingen en aansprakelijkheid van
Partijen uit hoofde van de artikelen 5, 6, 8, 13.1, 13.5, 13.6 en 13.10 en ook andere verplichtingen waaromtrent Partijen zulks
zijn overeengekomen of die nog moeten worden nagekomen of welke van dien aard zijn dat ze voortduren.
Rechten bij Beëindiging.
Nadat Leverancier op de hoogte is gesteld van de beëindiging zal hij, tenzij anderszins door Stichting BVA aangegeven, geen
verdere verplichtingen meer aangaan; zoveel mogelijk kosten verminderen die een dergelijke beëindiging met zich meebrengt;
lopende of afgeronde prestaties en de daarbij horende data behouden totdat Stichting BVA of een door Stichting BVA
aangewezene dit overneemt; en het Werk overdragen in overeenstemming met de instructies van Stichting BVA

10. VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN
Deze Overeenkomst beoogt niet een maatschap, joint venture, agentuur of arbeidsverhouding tussen de Leverancier en
Stichting BVA in het leven te roepen. De Leverancier en Stichting BVA blijven van elkaar onafhankelijke partijen en de
Leverancier is niet gerechtigd om zich op enig moment te beschouwen als een werknemer binnen een stichting van de
Stichting BVA of om voor zich de positie, eigenschappen of rechten van een Stichting BVA werknemer op te eisen. De
Leverancier is niet gerechtigd om namens Stichting BVA contractueel of anderszins verplichtingen aan te gaan, of om zich
rechtstreeks of indirect te presenteren als verbonden met of enig belang hebben in of bij Stichting BVA. Tenzij wettelijk anders
voorgeschreven zal van Stichting BVA’s betaling aan de Leverancier geen bedrag worden afgetrokken of ingehouden voor
loonbelasting, sociale premies en dergelijke, en Stichting BVA zal ten behoeve van de Leverancier geen bijdragen betalen zoals
bijvoorbeeld verzekeringspremies voor ziekte, pensioen of arbeidsongeschiktheid. De Leverancier zal zorgen voor zijn eigen
registratie bij de betrokken fiscale overheden en instanties, en dient alle nodige opgaven te doen en betalingen te verrichten
aan de fiscus en uitkeringsinstanties.

11. ONDERAANNEMERS
11.1 De Leverancier zal met betrekking tot zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst alleen onderaannemers
inschakelen die op voorhand door Stichting BVA schriftelijk zijn goedgekeurd.
11.2 Onderaanneming in verband met deze Overeenkomst geschiedt ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen
de Leverancier en de onderaannemers, en dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van deze
Overeenkomst. Geen onderaannemingscontract zal de Leverancier ontheffen van zijn verplichtingen en aansprakelijkheid uit
hoofde van deze Overeenkomst.
11.3 Noch deze Overeenkomst, noch enig contract van onderaanneming zal enige contractuele relatie tussen Stichting BVA en de
onderaannemer in het leven roepen, noch zal Stichting BVA enige betaling moeten verrichten aan een onderaannemer, of
instaan voor een dergelijke betaling. De Leverancier zal zijn onderaannemers op juiste wijze aansturen en controleren, en blijft
volledig aansprakelijk voor de Diensten of andere Leveranties, ongeacht of deze door de Leverancier of een onderaannemer
worden geleverd of anderszins met betrekking tot de levering van de Producten.
11.4 De Leverancier is jegens Stichting BVA verantwoordelijk voor
(i)
alle geleverde Diensten, Producten of andere Leveranties en de onzorgvuldigheid, vergissingen, handelingen, omissies
en het gedrag van zijn onderaannemers en alle werknemers van hemzelf en zijn onderaannemers, vertegenwoordigers
en agenten, en
(ii)
het handelen door elke onderaannemer in overeenstemming met de vereisten van deze Overeenkomsten en alle
toepasselijke wet- en regelgeving.

12. BEVEILIGING VAN INFORMATIE
12.1 De Leverancier dient te voldoen aan het beleid van Stichting BVA op het gebied van de beveiliging van informatie, en aan de
daarmee verband houdende procedures en normen. De Leverancier dient alle door Stichting BVA ter beschikking gestelde
zaken waaronder pc’s, andere hardware, overige apparatuur en software te beveiligen en beveiligd te houden en slechts te
gebruiken ten behoeve van Stichting BVA, en op een systeem van Stichting BVA geen niet-geautoriseerde software te
installeren.
12.2 De Leverancier mag aan een ander persoon geen gebruikersidentificatie of toegangscode geven die aan de Leverancier ter
beschikking zijn gesteld om toegang te krijgen tot elektronische systemen van de Stichting BVA, tenzij zulks schriftelijk door
Stichting BVA is toegestaan, en zal niet pogen om toegang te krijgen tot enige vertrouwelijke informatie van Stichting BVA die
de Leverancier niet mag verkrijgen, bezitten of op enige wijze gebruiken. En de Leverancier zal niet trachten toegang te krijgen
tot de gebruikersidentificatie van een ander of een toegangscode van enige personeelslid van Stichting BVA. Mocht de
Leverancier in het bezit komen van zo’n gebruikersidentificatie of toegangscode, zal hij deze niet bewaren en niet laten zien
aan enig ander persoon.
12.3 De Leverancier mag de inhoud van enig deel van een computerprogramma, programma documentatie, systeemdocumentatie,
handleidingsgegevens en dergelijke niet kopiëren, verspreiden of bekend maken anders dan in overeenstemming met de
aanwijzingen van Stichting BVA.
12.4 Elke inbreuk op bovengenoemde voorschriften kan het verlies van toegangsrechten tot gevolg hebben en wordt gezien als een
toerekenbare tekortkoming zijdens de Leverancier.

13. OVERIGE BEPALINGEN
13.1 Handhaving van rechten.
De Leverancier zal nimmer handelen op een wijze die de rechten van de Stichting BVA kan aantasten, bijvoorbeeld door
Stichting BVA niet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien de Leverancier op de hoogte komt van enige inbreuk
of een mogelijke inbreuk, op enig recht van intellectuele eigendom of een schending van een geheimhoudingsverplichting. De
Leverancier zal gedurende deze Overeenkomst en daarna Stichting BVA des verzocht bijstaan (op kosten van Stichting BVA) bij
het verkrijgen, uitoefenen en/of handhaven van de Stichting BVA’s rechten met betrekking tot het Werk.
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13.2 Mededelingen.
Elke mededeling in verband met de onderhavige Overeenkomst dient schriftelijk te zijn en in de Nederlandse taal, en wordt
geacht rechtsgeldig te zijn gedaan aan de betrokken partij indien verzonden per internationaal erkend koerier naar het adres
genoemd in de betrokken Order. Elke mededeling zal worden geacht te zijn ontvangen op de datum van ontvangst genoemd in
de administratie van de koerier, en is van kracht vanaf het moment van ontvangst.
13.3 Overdracht.
Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn door de Leverancier niet
overdraagbaar zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Stichting BVA. Deze Overeenkomst is bindend voor opvolgers
onder algemene titel en partijen waaraan zij met toestemming van de andere partij is overgedragen.
13.4 Data Bescherming.
De Leverancier zal aan de Stichting BVA geen persoonlijke gegevens ter beschikking stellen (zoals gedefinieerd in de
toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevens- of persoonsbescherming) behoudens voor zover op voorhand anders
schriftelijk is goedgevonden door Stichting BVA.
13.5 Boeken en Onderzoek.
De Leverancier zal zijn administratie voeren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zal alle redelijke en gebruikelijke
maatregelen nemen ter bescherming van schade, verlies of wijziging van haar administratie.
13.6 Rechten van Derden.
Behoudens voor zover hierin anders is bepaald zal geen partij die geen partij is bij deze Overeenkomst aan enige bepaling van
deze Overeenkomst rechten kunnen ontlenen, behoudens voor zover zulks blijkt uit dwingend toepasselijk recht.
13.7 Afstand van Recht.
Een afstand van recht of het aanvaarden van enige schending van een bepaling, voorwaarde of recht uit hoofde van deze
Overeenkomst is slechts geldig indien deze op schrift is gesteld en ondertekend door de partij die afstand doet en dan slechts
voor het desbetreffende geval en voor het doel waarvoor deze is gegeven. Indien een partij niet of tijdelijk niet overgaat tot
het uitoefenen, handhaven of afdwingen van enig recht, enige bevoegdheid of enig middel op grond van de wet of de
onderhavige Overeenkomst, zal zulks een dergelijk recht, een dergelijke bevoegdheid of een dergelijk middel op geen enkele
wijze aantasten en niet als afstand van recht gelden. Voorts zal de enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht,
bevoegdheid of middel onder toepasselijk recht of deze Overeenkomst onverlet laten enige andere of verdere uitoefening
daarvan of de uitoefening van een ander recht, een andere bevoegdheid of een ander middel.
13.8 Gedeeltelijke Nietigheid.
Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onder toepasselijk recht geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet
afdwingbaar is, zal zo’n bepaling worden geacht geen onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst en zal de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst daardoor niet worden aangetast. In zo’n geval zal elk van
beide Partijen zich inspannen om direct en te goeder trouw te onderhandelen over een rechtsgeldige vervangende bepaling.
Als een dergelijke overeenkomst niet wordt bereikt binnen dertig (30) dagen vanaf de dag waarop bleek dat een bepaling
nietig, ongeldig of niet afdwingbaar was, is Stichting BVA gerechtigd om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Leverancier.
13.9 Openbare Aankondigingen.
De Leverancier zal via de pers, door middel van advertenties, reclame, promotiemateriaal of anderszins geen openbare
mededelingen doen die melding maken van Stichting BVA of namen van medewerkers van de Stichting BVA, en
resultaten/eigenschappen van Diensten of andere Leveranties niet openbaar maken en ook overigens geen mededelingen
doen omtrent de levering van Producten onder deze Overeenkomst; een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Stichting BVA.
13.10 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter.
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie en
naleving van de onderhavige Overeenkomst welke niet tussen Partijen kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan
de rechter welke bevoegd is in de plaats Den Haag.
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