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Artikel 1 – Definities 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:  
Afroep : het gebruikmaken van de in de Overeenkomst geboden mogelijkheid op een door de Gemeente te bepalen 

tijdstip en plaats door de Wederpartij af laten leveren van een Goed, en/of het gebruikmaken van de in de 
Overeenkomst geboden mogelijkheid op een door de Gemeente te bepalen tijdstip en plaats door de 
Wederpartij de Dienst te laten verrichten; 

Dienst(en) : alle door een Wederpartij te verrichten Werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking 
hebbend op een Levering en/of aanneming van werk(en); 

Dienstverlening :  het op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen plaats verrichten van Diensten;  
Gemeente : de Gemeente Súdwest-Fryslân, de gebruiker van de voorwaarden; 
Goed/Goederen : de door de Wederpartij op basis van de Overeenkomst aan de gemeente te leveren zaak/zaken en/of 

vermogensrecht/ vermogensrechten; 
Levering : het op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen plaats afleveren van het door de gemeente 

bestelde en/of afgeroepen goed; 
Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden voor leveringen en/of diensten; 
Wederpartij : de contractspartij en/of contractspartijen bij de Overeenkomst, anders dan de Gemeente; 
Offerte : een door de Wederpartij schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek (BW); 
Offerteaanvraag : het schriftelijk verzoek van de Gemeente aan de Wederpartij om een Offerte uit te brengen; 
Opdrachtverlening : een door de Gemeente schriftelijk gedane aanvaarding van de Offerte in de zin van artikel 6:217 BW; 
Overeenkomst : de schriftelijke Overeenkomst tussen de Gemeente en de Wederpartij, strekkende tot levering van 

Goederen en/of het verrichten van Diensten, waar de onderhavige Voorwaarden deel van uitmaken; 
Partijen : de partijen bij de Overeenkomst, de Gemeente en de Wederpartij gezamenlijk; 
Prestatie : het op de overeengekomen wijze, op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen moment 

afleveren van het door de gemeente bestelde en/of afgeroepen Goed, c.q. het verrichten van de 
overeengekomen Diensten, danwel een combinatie daarvan; 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Lid 1  
De Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard. Afwijking van de Voorwaarden is 
slechts mogelijk indien en voor zover dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de 
(rechts)verhouding tussen partijen nadat de Gemeente een Offerteaanvraag heeft gedaan waarbij de Voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard.  
Lid 2  
Enkel het feit dat de Gemeente niet steeds een strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent niet dat de Voorwaarden niet van 
toepassing zouden zijn of dat de Gemeente het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van 
de Voorwaarden te verlangen. 
Lid 3 
Voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden dient onder personeel van de Wederpartij tevens te worden verstaan, derden die door de 
Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of worden betrokken.  
Lid 4 
In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de Overeenkomst boven de Voorwaarden. 
 
Artikel 3 – Offerteaanvraag 

Lid 1 
Een Offerteaanvraag is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door een bevoegde vertegenwoordiger van de Gemeente is gedaan. De 
Gemeente kan een Offerteaanvraag te allen tijde gemotiveerd intrekken. 
Lid 2 
Een Offerte is onherroepelijk gedurende een periode van ten minste 60 dagen nadat de Offerte de Gemeente heeft bereikt. Een Offerte is steeds 
duidelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de Offerteaanvraag. Indien de Offerte afwijkt van de Offerteaanvraag heeft de 
Gemeente het recht om deze Offerte zonder nadere toelichting en zonder gehouden te zijn de Wederpartij in staat te stellen tot 
aanpassing/aanvulling, de Offerte ter zijde te leggen. 
Lid 3 
Indien de Overeenkomst door een al dan niet openbare aanbesteding tot stand is gekomen, dan zijn de op die aanbesteding van toepassing 
zijnde regels, in afwijking van lid 1 en lid 2 van dit artikel, van toepassing op de (rechts)verhouding tussen Partijen.  
 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst/toepasselijk recht 

Lid 1 
Een Overeenkomst komt slechts tot stand doordat de Gemeente de Offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening.  
Lid 2 
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land, of van enig verdrag, op de 
Overeenkomst is uitgesloten.  
 
Artikel 5 – Relevante informatie 

Lid 1 
De Wederpartij geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens de Wederpartij van de Gemeente verlangt, met betrekking 
tot de uitvoering van de Overeenkomst.  



    

 «dos» - 2 -

Lid 2 
Indien de Wederpartij om wat voor reden ook het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt de Wederpartij in geen enkel geval een 
beroep en/of een verweer, gegrond op het schenden van een informatieplicht door de Gemeente, toe.  
Lid 3 
De Wederpartij dient te waarschuwen voor onjuistheden in de offerteaanvraag, de opdrachtverlening en/of in de Overeenkomst. Indien de 
Wederpartij niet waarschuwt, komt hem geen beroep op verweer toe, gegrond op de onjuistheid, indien de onjuistheid door een zorgvuldig 
Wederpartij opgemerkt zou kunnen worden. 
Lid 4  
De Wederpartij dient de Gemeente direct in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering van de 
Overeenkomst, alsmede van de maatregelen die genomen zijn of worden om die vertraging, althans de negatieve gevolgen daarvan, te 
minimaliseren. 
 
Artikel 6 – Overeenkomst 

Lid 1 
De Gemeente kan een overeenkomst sluiten tot het verrichten van één of meer Prestaties ineens, en een overeenkomst tot het verrichten van 
één of meer Prestaties waarbij de Gemeente het moment van de Afroep en de omvang van de door de Afroep ontstane prestatieverplichting 
bepaalt. Bij het aangaan van een overeenkomst als laatstbedoeld, zal de Gemeente de looptijd van de Overeenkomst nader bepalen.  
Lid 2  
In de Overeenkomst wordt de door de Wederpartij te verrichten Prestatie nader omschreven. Indien een kwaliteitsaanduiding ontbreekt, dient 
de Wederpartij rekening te houden met de optimale kwaliteit die voor een optimale prijs te leveren is.  
Lid 3 
Indien het verrichten van een niet in de Overeenkomst omschreven Prestatie noodzakelijk is, komt de verrichtte extra Prestatie slechts voor 
vergoeding in aanmerking indien voor het verrichten van de extra Prestatie overeenstemming is bereikt over de noodzaak van het verrichten 
van de extra Prestatie, over de daarmee gemoeide kosten en de daarmee gemoeide levertijd. 
 
Artikel 7 – Prestatie 

Lid 1 
In de Overeenkomst, of bij de op de Overeenkomst gebaseerde Afroep, zal het tijdstip waarop, dan wel het tijdvak waarbinnen de Prestatie 
moet worden verrichten, nader bepaald worden.  
Lid 2 
Het aldus overeengekomen of opgegeven tijdstip of tijdvak is voor de Wederpartij bindend. Niet-tijdig presteren brengt de Wederpartij in 
verzuim en geeft de Gemeente het recht de Prestatie te weigeren.  
Lid 3  
Aflevering van Goederen vindt plaats tijdens kantooruren, bij gebreke waarvan de Gemeente de aflevering mag weigeren. De aflevering 
geschiedt conform Delivered Duty Paid (DDP) volgens Incoterms 2010. 
Lid 4 
Bij aflevering worden alle gebruiksaanwijzingen, productinformatie, keurmerken en certificaten verstrekt. De Wederpartij garandeert door 
aflevering dat van het betreffende Goed gedurende vijf jaren na levering, (reserve)onderdelen geleverd kunnen worden.  
Lid 5 
Verpakkingen worden kosteloos teruggenomen. 
 

Artikel 8 – Toezicht en controle 

Lid 1 
De Gemeente heeft te allen tijde het recht om de locatie waar (een deel van) de Prestatie wordt verricht of voorbereid, te bezichtigen teneinde 
het (productie)proces en de kwaliteit van de op basis van het (productie)proces te verrichten Prestatie, te kunnen controleren. Indien de 
(productie)locatie niet van de Wederpartij zelf is, zal de Wederpartij dit recht ten behoeve van de Gemeente bij haar wederpartij bedingen.  
Lid 2 
Bezichtiging van de (productie)locatie, zal nimmer een verzwaring van plichten of verlies van rechten voor de Gemeente opleveren.  
Lid 3 
Indien de Prestatie in gebouwen van de Gemeente wordt verricht, dan zal de toegang nimmer geweigerd kunnen worden. Voorts zal de 
Wederpartij en het door de Wederpartij ingeschakelde personeel zich houden aan eventueel geldende huisregels en redelijke aanwijzingen van 
Gemeente en gemeentepersoneel opvolgen. 
 
Artikel 9 - Keuring 
Lid 1 
De Gemeente heeft het recht de door de Wederpartij verrichtte Prestatie, na levering c.q. na de verrichting te keuren. Indien de Gemeente de 
Prestatie afkeurt, dient de Wederpartij voor kosteloze nieuwe Prestatie te zorgen. Goedkeuring geschiedt te allen tijde schriftelijk. 
Lid 2 
De Wederpartij is er van op de hoogte dat de Gemeente in voorkomende gevallen een geleverd Goed eerst zelf opslaat, alvorens deze te 
gebruiken c.q. de verrichte Prestatie pas na verloop van tijd kan keuren. Het enkele tijdsverloop tussen de Prestatie en het gebruik levert geen 
verlies van recht op indien pas bij het gebruik een gebrek aan het licht komt.  
Lid 3 
Indien mogelijk en waar van toepassing zal de Wederpartij er voor zorgen dat goederen voorzien zijn van keurmerken, certificaten en dergelijke 
en  dat de Dienstverlening geschiedt op een gecertificeerde wijze. Indien de Prestatie mogelijk is met een certificaat, afgegeven door een 
Nederlandse certificeringinstelling, maar de Wederpartij wenst het goed te betrekken van een producent die niet over een dergelijk certificaat 
beschikt c.q. de Wederpartij beschikt niet over een dergelijk certificaat dan zal de Wederpartij de extra kosten voor keuring dragen.  
Lid 4 
Levering van Goederen met een kwaliteitscertificaat, c.q. het verrichten van een Dienst conform een gecertificeerd proces, houdt nimmer 
automatisch goedkeuring van de Prestatie in. 
 
Artikel 10 – Betaling 
Lid 1 
Betaling door de Gemeente van de overeengekomen prijs vindt slechts plaats op basis van een deugdelijk gespecificeerde factuur. De factuur 
dient ten minste de aard en hoeveelheid van de verrichte Prestatie te vermelden. Niet deugdelijk gespecificeerde facturen worden door de 
Gemeente niet in behandeling genomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Gemeente dan niet in verzuim. Ook na het verstrijken 
van de betalingstermijn behoudt de Gemeente haar recht om een beroep te doen op het niet deugdelijk gespecificeerd zijn van een factuur.  
Lid 2 
De Gemeente betaalt de factuur binnen 30 dagen nadat zij de factuur heeft ontvangen, indien van toepassing de Prestatie heeft gecontroleerd 
en geconstateerd heeft dat het met de betaling corresponderende deel van de Prestatie naar haar genoegen is verricht.  
Lid 3 
De Wederpartij stelt de Gemeente in staat om te controleren of de staat en de stand van de verrichte Prestatie de factuur rechtvaardigt.  
 

Artikel 11 – Overdracht rechten en plichten 
Lid 1 
De Wederpartij is niet bevoegd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten 
te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de Gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.  
Lid 2 
Indien de opdracht door de Gemeente is verstrekt aan een specifieke persoon of personen, dan is de Wederpartij niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming bevoegd zich te laten vervangen. De Gemeente kan, in het belang van een goede uitvoering van de Dienstverlening, 
om vervanging van één of meerdere personen verzoeken. De Wederpartij zal hier gehoor aan geven.  
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Artikel 12 – Intellectueel eigendom en auteursrecht 

Lid 1 
Alle aanspraken op intellectueel eigendomsrecht en/of auteursrecht gaan over op althans berusten bij de Gemeente, tenzij uitdrukkelijk anders 
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De Wederpartij draagt de intellectuele eigendomsrechten en alle documenten waarop zij rusten, 
voor zover nodig, over aan de Gemeente.  
Lid 2 
De Wederpartij doet voor zover mogelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten op de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte 
auteursrechtelijke werken. De Wederpartij ontvangt geen gebruiksrecht.  
Lid 3 
De Wederpartij garandeert dat de Prestatie, met alle toebehoren, vrij is van alle bijzondere lasten en/of beperkingen, in het bijzonder 
octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen iedere aanspraak van een derde.  
Lid 4 
Indien de Gemeente wordt aangesproken door een derde, zal de Wederpartij er voor zorg dragen dat de Gemeente ongestoord gebruik en genot 
van de Prestatie geniet. Indien noodzakelijk zal de Wederpartij zorg dragen voor het verrichten van een vervangende Prestatie waarmee de 
rechten van de betreffende derden niet worden geschonden.  
 
Artikel 13 - Geheimhouding 

Lid 1 
De Wederpartij verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt, en waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak 
hem tot bekendmaking verplicht. De Gemeente kan van de Wederpartij verlangen dat door de Wederpartij en diens personeel een 
geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend.  
Lid 2 
Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gegevens van inwoners van Gemeente bij de Wederpartij bekend worden, dan zal de Wederpartij 
deze gegevens vertrouwelijk behandelen. De Gemeente en de Wederpartij worden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van de Overeenkomst allebei beschouwd als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Artikel 14 – Niet nakoming en de gevolgen daarvan 

Lid 1 
In geval de Wederpartij – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is de Gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het 
verzuim van de Wederpartij kan ontlenen, waaronder haar recht op schadevergoeding, bevoegd: 

a. zonder voorafgaande rechtelijke machtiging of toestemming de Prestatie door een derde te laten verrichten en de kosten daarvan op 
de Wederpartij te verhalen, dit geldt ook voor een gedeelte van de Prestatie; 

b. de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de Wederpartij geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. 
Lid 2  
De Wederpartij is gehouden alle door de Gemeente geleden directe en indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming, op eerste 
verzoek aan de Gemeente te vergoeden. Als tekortkoming wordt beschouwd iedere eigenschap aan het geleverde die afwijkt van hetgeen 
overeengekomen is en ten aanzien waarvan Wederpartij in verzuim is. 
Lid 3 
De Wederpartij vrijwaart de Gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdende met niet nakoming door de 
Wederpartij en/of verband houdende met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst.  
Lid 4 
De Wederpartij dient zich tegen de financiële consequenties van aansprakelijkheid op grond van de leden 1 tot en met 3 van dit artikel, te 
verzekeren en de polis, alsmede betaalbewijzen van de verschuldigde verzekeringspremie, op eerste verzoek te overleggen aan de Gemeente. 
Lid 5 
De Wederpartij verplicht zich alle kosten die de Gemeente maakt, waaronder de kosten van juridische bijstand, te vergoeden. 
 
Artikel 15 – Ontbinding door de Gemeente 
De Gemeente heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, althans te laten eindigen, zonder dat er 
een nadere ingebrekestelling, rechtelijke tussenkomst of wat voor (rechts)handeling dan ook door de Gemeente nodig zal zijn: 

- in het geval van faillissement van de Wederpartij; 
- in het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid door de Wederpartij; 
- in het geval ontbinding of liquidatie van de Wederpartij; 
- indien de Wederpartij feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt of heeft beëindigd; 
- in het geval van surseance van de Wederpartij; 
- in het geval de zeggenschap bij de Wederpartij, al dan niet door fusie of splitsing, bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het 

sluiten van de Overeenkomst; 
- indien de Wederpartij in het kader van de aanbestedingsprocedure prijsafspraken heeft gemaakt met collega‘s c.q. concurrenten; 
- indien door de Wederpartij of één van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft 

aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een 
medewerker of vertegenwoordiger van de Gemeente. 

 
Artikel 16 – Overmacht 

Lid 1 
Indien de Wederpartij aantoont dat door of ten gevolge van overmacht de Prestatie is vertraagd, zal de termijn van Presteren met de duur van 
deze vertraging worden verlengd met een maximum van zes maanden, onder het onverminderde recht van de Gemeente om de Overeenkomst 
of Afroep buiten rechte en zonder ingebrekestelling bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
Lid 2 
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van 
materialen, tekortkomingen van door de Wederpartij ingeschakelde derden, liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de 
Wederpartij.  
 
Artikel 17 – Geschillenbeslechting 
Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van 
de Overeenkomst of van Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Gemeente en Wederpartij mochten ontstaan, 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is.   
 

Artikel 18 – Publiekrechtelijke verplichtingen  
Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften 
of regelingen op de Gemeente rustende verplichtingen. De Wederpartij is zich er van bewust dat op de Gemeente als publiekrechtelijke 
rechtspersoon andere rechten en/of plichten rusten, waarbij bij gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden de Gemeente mogelijkerwijs 
haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (langer) kan nakomen. De Gemeente is nimmer aansprakelijk indien zij vanwege die redenen de 
Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.  
 
Artikel 19 –  Overname personeel en belangenverstrengeling 
Lid 1 
De Wederpartij is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente ambtenaren en/of ander personeel van de 
Gemeente in dienst te nemen voorafgaand aan of binnen twee jaar na het sluiten van de Overeenkomst, noch met ambtenaren en/of ander 
personeel te onderhandelen over indiensttreding.  
Lid 2 
De Gemeente heeft het recht om zonder ingebrekestelling de Overeenkomst te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, 
indien blijkt dat een aan haar organisatie verbonden persoon of bedrijf een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij de Wederpartij, zonder 
dat zij daarover vooraf schriftelijk is ingelicht.  


