Algemene Inkoopvoorwaarden
N.V. Luchthaven Lelystad
Algemeen
Artikel 1 Definities
Aanbieding
Algemene
Inkoopvoorwaarden
Diensten,
Leveringen, Werken
Opdrachtgever
Opdrachtnemer

Overeenkomst

Partijen
Uitnodiging tot
inschrijving

door Opdrachtnemer n.a.v. een Uitnodiging tot
inschrijving uit te brengen Aanbieding
Onderhavig document
conform de definitie in artikel 1.1
Aanbestedingswet 2012
N.V. Luchthaven Lelystad, ook wel: NVLL.
Onderdeel van de Schiphol Group.
de rechtspersoon of natuurlijk persoon waarmee
Opdrachtgever n.a.v. een Aanbieding een
Overeenkomst sluit
op basis van de Uitnodiging tot inschrijving en
Aanbieding te sluiten overeenkomst tussen
Partijen, ook wel: Opdracht
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk
door Opdrachtgever uitgeschreven enkelvoudige
of meervoudige uitnodiging tot inschrijving voor
het verrichten van Diensten, Leveringen of
Werken

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op
Overeenkomsten/Opdrachten/inkooptransacties tot een bedrag van
€400.000,- excl. btw.
2. Afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden is enkel mogelijk, indien
dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene
Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te
zijn, tast dit de rechtsgeldigheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden
als geheel niet aan.
4. Door het doen van een Aanbieding, gaat Opdrachtnemer akkoord met de
Algemene Inkoopvoorwaarden. Algemene voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Aanbieding, Opdracht en Overeenkomst
1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Uitnodiging tot
inschrijving op enig moment, voor zover wet- en regelgeving dit toelaten,
in te trekken of te wijzigen, zonder gehouden te zijn schade en/of kosten
te vergoeden.
2. De Aanbieding heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90
dagen vanaf dagtekening.
3. Een Opdracht wordt pas verleend/een Overeenkomst komt pas tot stand,
indien een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever schriftelijk
en ondubbelzinnig heeft ingestemd met de Aanbieding.
4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in als bedoeld in
het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd op de
hoogte van zijn handelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.
Vertragingen worden door Opdrachtnemer gemeld.
2. Enkel indien de Overeenkomst hierin voorziet is het Opdrachtnemer
toegestaan de Overeenkomst, of delen daarvan, door derden te laten
uitvoeren of de rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
Indien derden worden ingeschakeld, is Opdrachtnemer zelf
verantwoordelijk voor het informeren van de derden over de inhoud van
de Overeenkomst en hun functioneren.
3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle (strafrechtelijke)
sancties en bestuurlijke boetes die aan Opdrachtgever of
Opdrachtnemer worden opgelegd en die verband houden met de
uitvoering van de Overeenkomst.
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4. Opdrachtnemer leeft bij uitvoering van de Overeenkomst alle van
toepassing zijnde wet- en regelgeving na en houdt rekening met
overeenkomsten die door Opdrachtgever met derden zijn gesloten,
voor zover bekend bij Opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer mag enkel voor Opdrachtgever optreden met een
schriftelijk en ondubbelzinnige machtiging van Opdrachtgever. Bij
handelen zonder machtiging is schade dientengevolge voor
Opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever is bevoegd om schriftelijk en na overleg met
Opdrachtnemer over de gevolgen, wijzigingen en aanvullingen op de
Overeenkomst door te voeren.
Artikel 5 Algemene verplichtingen Opdrachtgever
Opdrachtgever verstrekt op verzoek aan Opdrachtnemer voor zover
mogelijk informatie die noodzakelijk is voor uitvoering van de
Overeenkomst, rekening houdend met de mogelijk vertrouwelijke aard
van de informatie.
Artikel 6 Geheimhouding
1. Partijen zijn gehouden om alles wat bij uitvoering van de
Overeenkomst aan Partijen bekend wordt en waarvan Partijen het
vertrouwelijk karakter bekend is of redelijkerwijs behoren te kennen,
vertrouwelijk e behandelen.
2. De geheimhoudingsplicht geldt tevens voor door Partijen in te
schakelen personeel of derden. Op verzoek laat Opdrachtnemer een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen door haar personeel of in
te schakelen derden. De geheimhoudingsplicht loopt ook door na
het eindigen van de Overeenkomst.
3. Partijen hebben het recht om - zonder rechterlijke tussenkomst en/of
ingebrekestelling - de uitvoering van de Overeenkomst op te
Schorten of de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende
schrijven, indien de geheimhoudingsplicht wordt geschonden.
Artikel 7 Intellectueel eigendom en hulpmiddelen
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en hulpmiddelen die ontstaan bij
uitvoering van de Overeenkomst berusten bij Opdrachtgever. Indien
noodzakelijk, draagt Opdrachtnemer kosteloos deze rechten over aan
Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle persoonlijke
rechten op auteursrechtelijke werken die ontstaan bij uitvoering van de
Overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt of verkrijgt geen enkel
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat dat voortkomt uit
uitvoering van de Overeenkomst.
3. In geval van aanspraken door derden stelt Opdrachtnemer alles in het
Werk om ongestoord gebruik van rechten door Opdrachtgever te laten
plaatsvinden.
Artikel 8 Meerwerk en minder werk
1. Van meerwerk is alleen sprake, indien in het uitvoeren van Diensten,
Leveringen of Werken niet in de Overeenkomst is voorzien en het
uitvoeren ervan aan Opdrachtgever te wijten is. Meerwerk mag slechts
worden uitgevoerd na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van een
daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever.
2. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats tegen maximaal
dezelfde tarieven zoals opgenomen in de Aanbieding en/of de
Overeenkomst.
Artikel 9 Betalingen
1. Betalingen vinden plaats in Euro’s. Prijzen in de Aanbieding zijn vast
voor de duur van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer vermeldt op de factuur de volgende gegevens:
- NAW-gegevens Opdrachtnemer;
- IBAN- en BIC-gegevens, btw-nummer en KvK-nummer;
- Nummer Overeenkomst;
- Totale factuurbedrag, inclusief en exclusief btw.
3. Er geldt in principe een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na
datum van ontvangst van de factuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

Opdrachtgever voldoet de factuur binnen de
betalingstermijn, onverminderd het navolgende lid.
Indien niet wordt voldaan aan de Overeenkomst behoudt
Opdrachtgever zich het recht voor om betaling (deels) op te schorten
tot het moment dat wel voldaan wordt aan de Overeenkomst.

3. Opdrachtnemer is gehouden alle gebruiksaanwijzingen, productinformatie
kwaliteitskeurmerken en/of –certificaten in de Nederlandse taal kosteloos
aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe, indirecte en gevolg
schade die wordt geleden door Opdrachtgever of derden als gevolg
in het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst tot een
bedrag van maximaal € 1.000.000,-. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die verband houden
met de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer verzekert zich afdoende tegen aansprakelijkheid. Op
verzoek verschaft Opdrachtnemer inzage in de polis van de verzekering.
3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade geleden door
Opdrachtnemer die verband houdt met de uitvoering van de
Overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Artikel 16 Diensten Algemeen
Opdrachtnemer voert de Diensten uit binnen de termijn en op de plaats zoals
opgenomen in de Overeenkomst. Feitelijke uitvoering van de Diensten houdt
niet in dat Opdrachtgever de Diensten goedkeurt.

Artikel 11 Personeel
1. Vervanging van personeel van Opdrachtnemer kan alleen met schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever. Indien directe vervanging noodzakelijk is,
volstaat mondelinge toestemming. Opdrachtgever kan personeel van
Opdrachtnemer dat niet functioneert laten vervangen.
2. Bij vervanging van personeel, om welke reden dan ook, is het nieuw in
te zetten personeel in opleidingsniveau en competenties ten minste
gelijk aan het te vervangen personeel. Kosten van vervanging zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer garandeert dat het personeel gerechtigd is om in
Nederland arbeid te verrichten en dat alle verplichtingen uit
belastingwetgeving, sociale zekerheidswetgeving en cao tijdig en correct
worden voldaan. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle
aanspraken ter zake. Op verzoek opent Opdrachtnemer een G-rekening.
Een eventuele naheffing die aan Opdrachtgever is gericht, wordt direct
doorberekend aan Opdrachtnemer.
4. Op verzoek overlegt Opdrachtnemer een positieve “verklaring omtrent
het betalingsgedrag” van de Belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling,
niet ouder dan 3 maanden. Zolang Opdrachtnemer deze niet overlegt, is
Opdrachtgever niet gehouden enige betaling aan Opdrachtnemer te
verrichten.

Slotbepalingen

4.

Artikel 12 Keuren
1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot keuren. Opdrachtnemer
verleent volledige medewerking aan de keuring en stelt indien
noodzakelijk daarvoor benodigde meetapparatuur en/of personeel ter
beschikking.
2. Bij afkeuring komen de kosten van de keuring geheel voor Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zorgt voor eigen rekening en risico voor herstel, binnen
een door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn. Bij een Levering
kan Opdrachtgever eisen dat Opdrachtnemer de Levering ophaalt
en zorgt voor een hernieuwde Levering. In spoedeisende gevallen
en in gevallen waarin door Opdrachtgever redelijkerwijs aangenomen
mag worden dat Opdrachtnemer niet tot herstel over zal gaan, is
Opdrachtgever gerechtigd het herstel zelf te verzorgen en de
kosten daarvan door te berekenen aan Opdrachtnemer.
3. Goedkeuring vindt enkel plaats door algehele betaling.
Artikel 13 Overdracht eigendom en risico
De eigendom van een Levering of Werk gaat over op Opdrachtgever op het
moment van af/oplevering, waaronder tevens wordt verstaan eventuele
installatiewerkzaamheden. Het risico gaat over op Opdrachtgever na
goedkeuring van de Levering/het Werk. Bij afkeuring wordt geacht het risico
en de eigendom nooit op Opdrachtgever te zijn overgegaan.

Leveringen
Artikel 14 Leveringen Algemeen
Leveringen vinden plaats onder toepassing van de ICC Incoterms 2010 en
worden geleverd conform Delivered Duty Paid (DDP). Leveringen worden
afgeleverd op Lelystad Airport of een nader aangegeven locatie binnen een
straal van 25 kilometer van Lelystad Airport.
Artikel 15 Aflevering en garanties
1. Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke verpakking, beveiliging en
vervoer. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de
geldende wet- en regelgeving hierin. Opdrachtnemer neemt alle
verpakkingen kosteloos terug.
2. Voor Leveringen geldt een garantietermijn van minimaal 12 maanden.
Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van minimaal 24 mnd.
onderdelen van de Levering door Opdrachtnemer geleverd kunnen worden.
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Diensten

Werken
Artikel 17 Werken algemeen, garantie
1. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deugdelijk
gereedschap en het waarborgen van de veiligheid in brede in bij
uitvoering van het Werk.
2. Voor Werken geldt een garantietermijn van ten minste 12 maanden.

Artikel 18 Leverancierscode
Opdrachtnemer en diens personeel/derden dienen zich bij de uitvoering
van de Overeenkomst te gedragen volgens de Leverancierscode van
Schiphol Group. Zie voor de meest recente versie: www.schiphol.nl.
Artikel 19 Beëindiging Overeenkomst
1. Opdrachtgever kan te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk en met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen.
Partijen treden dan met elkaar in overleg over de gevolgen.
2. Opdrachtgever is bevoegd om zonder gerechtelijke tussenkomst bij
aangetekende schrijven de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten of geheel of gedeeltelijk te beëindigen in de volgende gevallen:
a)
(een aanvraag tot) surseance van betaling of (een aanvraag tot)
faillissement van Opdrachtnemer;
b) Verkoop of beëindiging van de onderneming van Opdrachtnemer;
c) Intrekking van de vergunningen van Opdrachtnemer, die
noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst;
d) Beslag op belangrijke bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer of op
zaken die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst;
e) Tekortschieten door Opdrachtnemer in de uitvoering van de
Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk is, nadat Opdrachtnemer door Opdrachtgever
schriftelijk in gebreke is gesteld en de verplichting alsnog binnen
een alsdan redelijk te stellen termijn niet nagekomen is.
3. Alle vorderingen die Opdrachtgever in geval van beëindiging conform
dit artikel heeft of mocht verkrijgen op Opdrachtnemer zijn direct en
volledig opeisbaar.
Artikel 20 Overmacht
1. In geval van overmacht bij één van de Partijen, wordt de nakoming van
de Overeenkomst opgeschort voor de periode van overmacht, zonder
dat Partijen tot vergoeding van enige schade over en weer gehouden zijn.
2. Wanneer de overmacht meer dan 30 dagen aanhoudt, heeft de andere
Partij het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven zonder
rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden,
zonder gehouden te zijn enige schade te vergoeden.
3. Opdrachtnemer kan zich enkel op overmacht beroepen, indien
Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk en onder
overlegging van bewijsstukken van het beroep op overmacht op de
hoogte stelt.
4. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval
niet verstaan: gebrek aan personeel, wanprestatie van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen en/of
liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen van Opdrachtnemer.
Artikel 21 Slotbepalingen
1. Op de Algemene Inkoopvoorwaarden, de Uitvraag en de Overeenkomst
is Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Algemene
Inkoopvoorwaarden.
3. Op Overeenkomsten is het Luchthavenreglement van toepassing.
Zie voor de meest recente versie: www.lelystadairport.nl.
4. Voor zover van toepassing vallen de Algemene Inkoopvoorwaarden
onder het ARN22016.
5. Geschillen dit ontstaan over de Aanbieding, de Uitvraag en/of de
Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland,
vestiging Lelystad, die bij uitsluiting bevoegd is.
Betalingstermijn, onverminderd het navolgende lid.

