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1. Algemeen
1.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
overeenkomsten tussen Regionaal Opleidingen Centrum Aventus en/of aan haar gelieerde
rechtspersonen en ondernemingen (hierna te noemen: Aventus), en een derde (hierna te noemen:
de Leverancier), waarbij Aventus optreedt als koper en/of afnemer van zaken en/of diensten.

1.2

Afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden en van het bepaalde in de overeenkomst tussen Aventus
en de Leverancier (hierna te noemen: de overeenkomst) kunnen alleen plaatsvinden indien dit door
partijen schriftelijk is overeengekomen en gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

1.3

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Leverancier in zijn offerte,
orderbevestiging, correspondentie, factuur of anderszins verwijst, onder welke benaming ook, wordt
door Aventus nadrukkelijk afgewezen.

1.4

Wanneer als leveringsconditie een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment
van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer
van Koophandel, van toepassing zijn.

2.

Offerte; Totstandkoming overeenkomst; Wijziging

2.1

Een aanvraag van Aventus tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.

2.2

Een offerte van de Leverancier is onherroepelijk, tenzij de Leverancier schriftelijk voor of bij het
uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is. Een offerte van de Leverancier is
geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven door de Leverancier.

2.3

Indien de Leverancier een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een
schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging van Aventus te hebben ontvangen, doet hij dat voor
eigen rekening en risico.

2.4

Ingeval van kennelijke onjuistheden of tegenstrijdigheden in de aanvraag van Aventus tot het
uitbrengen van een offerte is de Leverancier gehouden Aventus daar op te wijzen, alvorens een
offerte uit te brengen. Ook in geval van kennelijke onjuistheden of tegenstrijdigheden tussen
onderdelen van de overeenkomst en/of de opdracht dient de Leverancier Aventus daar op te wijzen,
alvorens met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen.
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2.5

Een overeenkomst tussen Aventus en de Leverancier komt, ingeval van een door de Leverancier
uitgebrachte offerte, eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door een bevoegde
vertegenwoordiger van Aventus.

2.6

Indien door Aventus een opdracht aan de Leverancier wordt gegeven, is Aventus daaraan slechts
gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht door een bevoegde vertegenwoordiger van
Aventus. Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging als bedoeld in de vorige zin komt een
overeenkomst tussen Aventus en de Leverancier eerst tot stand na ondertekening van de
overeenkomst door een bevoegde vertegenwoordiger van Aventus.

2.7

Bij de uitvoering van afroepovereenkomsten en raamovereenkomsten komt de overeenkomst tot
stand telkens op het moment dat de order voor een (deel)levering binnen het kader van de
betreffende afroepovereenkomst/raamovereenkomst door Aventus wordt verzonden.

2.8

De Leverancier stemt ermee in dat Aventus digitaal met hem en met derden correspondeert.

2.9

Wijzigingen van de overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of vermindering van de reeds
opgedragen prestaties, zijn slechts bindend indien Aventus deze schriftelijk aan de Leverancier heeft
bevestigd.
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Prijzen

3.1

Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, heffingen en belastingen,
waaronder, doch niet uitsluitend: kosten van transport, opslag, inklaring, verzekering, kosten van
training of inwerking van personeel, reis- en verblijfkosten, administratiekosten en de kosten van de
verpakking en verwijdering hiervan.

3.2

Prijzen zijn vast, met uitzondering in geval van minderwerk of wanneer de overeenkomst de
omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en de wijze waarop in dat geval
aanpassing plaatsvindt.

3.3

De Leverancier kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geen (extra) bedragen
in rekening brengen wegens wijziging van de overeenkomst of vervanging van personen bij de
uitvoering van de overeenkomst.

4

Betaling

4.1

Betaling door Aventus vindt plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn, na ontvangst en
goedkeuring door Aventus van de factuur van de Leverancier. Indien geen betalingstermijn is
overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst en goedkeuring door
Aventus van de factuur van de Leverancier.

4.2

Betaling door Aventus geschiedt na tijdige en juiste nakoming door de Leverancier. Betaling kan
door Aventus worden opgeschort indien de Leverancier niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

4.3

Aventus is bevoegd om schulden aan de Leverancier te verrekenen met vorderingen op de
Leverancier.

4.4

Betaling door Aventus houdt op geen enkele wijze erkenning van de betreffende vordering van de
Leverancier of afstand van recht van Aventus in.

4.5

In geval van vooruitbetaling door Aventus is de Leverancier gehouden op eerste verzoek van
Aventus, op kosten van de Leverancier voldoende zekerheid voor (terug)betaling te verstrekken
door middel van een bankgarantie van een erkende kredietinstelling, zulks ter hoogte van het door
Aventus vooruit te betalen of vooruitbetaalde bedrag vermeerderd met eventuele rente en kosten.
De zekerheid dient te worden verstrekt voor het geval de Leverancier op enigerlei wijze tekort schiet
in de nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet.
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5

Kwaliteit en aansprakelijkheid, Vrijwaring; Verzekering

5.1

De Leverancier staat er voor in dat de gekochte zaken van goede kwaliteit zijn, in alle opzichten
voldoen aan hetgeen is overeengekomen en aan de ten tijde van de levering geldende wettelijke
eisen en overheidsvoorschriften en dat zij overigens geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn
bestemd. De Leverancier garandeert dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij
zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmiddelen, gereedschappen, reservedelen,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het doel
waarvoor ze zijn bestemd, worden meegeleverd.

5.2 In geval van levering van diensten is de Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
gehouden elke tekortkoming welke zich binnen een periode van 24 maanden na afronding van de
werkzaamheden manifesteert, ongeacht of (eerder) enige inspectie van de werkzaamheden heeft
plaatsgevonden, op eerste verzoek van Aventus kosteloos te verhelpen door de betreffende diensten
alsnog deugdelijk te verrichten binnen de kortst mogelijke termijn.
5.3

In geval van levering van zaken is de garantietermijn is 24 maanden na de datum van levering, of
zoveel langer als de geldende fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Gedurende de garantietermijn zal de Leverancier zo nodig zorg dragen voor kosteloos herstel of
vervanging van de gekochte zaken, inclusief transport van en naar de plaats waar de gekochte
zaken zich bevinden en/of zijn geïnstalleerd. Voor vervangen of herstelde zaken vangt de
overeengekomen garantieperiode na vervanging/herstel opnieuw aan.

5.4

De Leverancier staat gedurende de garantietermijn in voor de afwezigheid van zichtbare of
onzichtbare tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de
periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als
gevolg van een tekortkoming of gebrek als bedoeld in deze bepaling. Nieuwe garantieperioden gelijk
aan het hiervoor genoemde zullen van toepassing zijn op de zaken die ter vervanging zijn verstrekt
en vervangen of gerepareerde delen van die zaken, daaronder mede begrepen die delen van de
zaken waarop vervangen of gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen.

5.5

Indien de Leverancier zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in dit artikel niet naleeft, is de
Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim en is Aventus gerechtigd de fouten, gebreken of
tekortkomingen te doen verhelpen door een derde. De hiermee gemoeide kosten komen voor
rekening van de Leverancier en dienen door hem te worden voldaan binnen 30 dagen na verzending
door Aventus van een gespecificeerde factuur, waarbij de Leverancier geen recht heeft op
verrekening.

5.6

Het is de Leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aventus, niet toegestaan
zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen.

5.7

Aventus heeft het recht, maar niet de plicht, de gekochte zaken, of een gedeelte daarvan,
voorafgaande aan de levering en/of nadien te (laten) keuren. De Leverancier verleent hiertoe om
niet zijn volledige medewerking en zal toegang verlenen tot de plaats(en) waar de gekochte zaken
zich bevinden. Indien Aventus tot keuring overgaat is zij slechts gehouden tot een
steekproefsgewijze keuring. In geval van afkeuring zal Aventus dit schriftelijk aan de Leverancier
(laten) melden. Deze melding geldt als ingebrekestelling. Aventus zal de Leverancier, indien de
levering nog mogelijk en zinvol is, in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn alsnog
conform de overeenkomst te leveren. Indien de levering naar zijn aard of bestemming niet meer
mogelijk of zinvol is, of indien de Leverancier van de in de vorige zin genoemde gelegenheid geen
gebruik maakt, dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, heeft Aventus het recht de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd
het recht van Aventus op schadevergoeding.

5.8

Indien de gekochte zaken of de geleverde diensten ondeugdelijk zijn of de Leverancier (anderszins)
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is hij jegens Aventus
aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Onder de Leverancier moet in dit verband
ook worden begrepen (rechts)personen waarvoor de Leverancier aansprakelijk is. Aventus is, indien
de Leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Aventus op
schadevergoeding.
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5.9

Aventus is niet aansprakelijk voor door de Leverancier en personeel van de Leverancier geleden
schade, tenzij die schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Aventus of haar
leidinggevende ondergeschikten.

5.10 De klachtplicht van Aventus als bedoeld in artikel 7:23 B.W. en 6:89 B.W. zal niet met zich
meebrengen dat Aventus binnen zes maanden nadat zij een gebrek in de prestatie van de
Leverancier heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij de Leverancier dient te
protesteren. De klachttermijn gaat in geval van levering van zaken niet in op een eerdere datum
dan de datum van aflevering van de verkochte zaken aan Aventus.
5.11 De Leverancier vrijwaart Aventus voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die
het gevolg is van het ondeugdelijk zijn van de gekochte zaken of de geleverde diensten of het
(anderszins) tekortschieten door de Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst. Onder derden zijn in dit verband mede begrepen personeel van Aventus en
(rechts)personen die in opdracht van Aventus werkzaam zijn.
5.12 De Leverancier is verplicht zich op een behoorlijke wijze te verzekeren tegen de aansprakelijkheid
en risico’s uit hoofde van de met Aventus gesloten overeenkomst en is gehouden de
verzekeringspolis, de verzekeringsvoorwaarden en het bewijs van premiebetaling op eerste verzoek
aan Aventus ter inzage te geven.
5.13 De Leverancier is gehouden op verzoek daartoe van Aventus mee te werken aan cessie van alle
aanspraken ter zake van uitkeringen van verzekeringspenningen op basis van de in het vorige lid
bedoelde verzekeringen.

6

Levering; Levertijd; Verpakking: Transport

6.1

Leveringen, waaronder mede leveringen in gedeelten worden verstaan, vinden plaats op de
overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen geschiedt levering onder de leveringsconditie D.D.P. ( “Delivered Duty Paid”), op
de overeengekomen plaats van levering.

6.2

Indien de Leverancier weet of vermoedt dat hij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen, dient hij dit onverwijld en onder opgave van redenen
schriftelijk aan Aventus mede te delen. Deze kennisgeving laat de verplichtingen van de Leverancier
tot nakoming en de rechten van Aventus onverlet.

6.3

Bij overschrijding van de levertijd of de tijd voor het verrichten voor de overeengekomen prestatie is
de Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daardoor door Aventus
geleden schade op eerste verzoek aan Aventus te vergoeden. Tevens heeft Aventus in geval van
overschrijding van de levertijd en het niet voldoen door de Leverancier aan het overigens in dit
artikel bepaalde het recht de te leveren zaken te weigeren en de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

6.4

De Leverancier zal de te leveren zaken vergezeld laten gaan van alle benodigde documentatie,
bestemd om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken en onderhouden, alsmede van eventuele
inspectie- keurings- en controlerapporten, garantiebewijzen, het betreffende technische dossier en
– indien nodig – een EG-verklaring van overeenstemming. De Leverancier is verder gehouden bij
aflevering aan Aventus een afleveringsbon ter hand te (doen) stellen.

6.5

Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Aventus.

6.6

De Leverancier is verplicht onderdelen van de geleverde zaken gedurende tenminste de
gebruikelijke levensduur van deze zaken in voorraad te houden.

6.7

Indien Aventus verzoekt de levering uit te stellen zal de Leverancier de te leveren zaken deugdelijk
verpakt en herkenbaar bestemd voor Aventus opslaan en alle nodige maatregelen treffen om
verlies, beschadiging of andere vormen van waardevermindering te voorkomen.

6.8

Zaken die door Aventus aan de Leverancier zijn verstrekt ter reparatie of be- of verwerking zijn
gedurende de periode dat de Leverancier deze zaken onder zich heeft voor risico van de
Leverancier, maar blijven eigendom van Aventus.
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6.9

De gekochte zaken dienen deugdelijk te zijn verpakt en dienen op een zodanige wijze te worden
beveiligd en vervoerd dat zij hun bestemming in goede staat bereiken.

6.10 Indien sprake is van leenemballage dient dit duidelijk door de Leverancier te zijn aangegeven
Leenemballage kan door Aventus voor rekening en risico van de Leverancier retour worden
gezonden naar een door de Leverancier op te geven adres. Indien de Leverancier geen adres
opgeeft, is Aventus gerechtigd de leenemballage voor rekening en risico van de Leverancier te
zenden naar het laatst bekende adres van de Leverancier. De Leverancier is verplicht verpakkingen
en/of afval kosteloos retour te nemen.
6.11 Indien de gekochte zaken niet deugdelijk zijn verpakt is de Leverancier aansprakelijk voor de
daardoor of in verband daarmee veroorzaakte schade, waaronder schade aan de gekochte zaken
zelf.
7

Eigendomsovergang; Risico; Aanvaarding

7.1

De eigendom van de gekochte zaken gaat op Aventus over op het moment van levering, zodra het
geleverde op de overeengekomen plaats van levering door Aventus in ontvangst is genomen. Het
geleverde is voor risico van de Leverancier tot het moment dat het door Aventus in ontvangst is
genomen. De Leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de zaken
wordt geleverd.

7.2

In geval van afkeuring van de gekochte zaken door Aventus als bedoeld in artikel 5.7 blijven deze
eigendom van de Leverancier en wordt ook het risico geacht bij de Leverancier te zijn gebleven en
derhalve nimmer op Aventus te zijn overgegaan. Aventus is in dat geval niet gehouden haar
verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De Leverancier zal Aventus in dat geval crediteren
voor reeds in rekening gebrachte bedragen en zal reeds door Aventus betaalde bedragen onverwijld
aan Aventus terugbetalen.

7.3

In ontvangstneming van de zaken door Aventus staat een later beroep door Aventus op gebreken in
de zaken en/of een beroep op het op een andere wijze door de Leverancier niet nakomen van zijn
verplichtingen niet in de weg. Verwerking, bewerking, in gebruikneming of doorlevering van de
zaken doet aan dit recht niet af.

7.4

Aventus is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken en/of de hiervoor
bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De Leverancier zal
alsdan de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar
eigendom van Aventus en Aventus vrijwaren voor verlies, beschadiging, andere vormen van
waardevermindering en voor uitoefening van rechten door derden.

8

Ter beschikking gestelde zaken; hulpmiddelen

8.1

Door Aventus aan de Leverancier in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken,
zoals bestekken, ontwerpen, tekeningen en modellen, blijven het eigendom van Aventus en dienen
op eerste verzoek van Aventus en in ieder geval onverwijld na uitvoering van de overeenkomst aan
Aventus te worden geretourneerd. Het is de Leverancier niet toegestaan hiervan gebruik te maken
op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve van en als voorzien in de overeenkomst. Het
gebruik van bedoelde zaken is geheel voor risico van de Leverancier.

8.2

Voor rekening van Aventus door de Leverancier aangeschafte of vervaardigde zaken, waaronder
materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen worden
eigendom van Aventus op het moment van aanschaf of vervaardiging.
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9

Intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere rechten van derden

9.1

De Leverancier garandeert dat hij bevoegd is de eigendom van de gekochte zaken over te dragen en
dat het gebruik van de gekochte zaken en de geleverde prestatie en de eventuele doorverkoop van
de gekochte zaken geen inbreuk zal maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig
ander recht van derden.

9.2

De Leverancier zal Aventus vrijwaren voor aanspraken van derden die voorvloeien uit enigerlei
(vermeende) inbreuk op de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten en zal aan Aventus op eerste
verzoek alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

9.3

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of werkwijzen die
specifiek voor of in opdracht van Aventus zijn ontworpen en/of vervaardigd, en van de daarvoor
door Aventus of de Leverancier vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen,
handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en
gegevensdragers, komen aan Aventus toe. De Leverancier verplicht zich, voorzover nodig, mee te
werken aan de overdracht van voornoemde (intellectuele en industriële) eigendomsrechten aan
Aventus en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de opdracht ter hand stellen aan Aventus. De
Leverancier zal voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor geen ander doel dan voor
uitvoering van de overeenkomst met Aventus gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën
maken zonder schriftelijke toestemming van Aventus.

10 Werkzaamheden ter plaatse van Aventus
10.1 Bij uitvoering van de overeenkomst en het verrichten van werkzaamheden op het terrein van
Aventus of van derden moet de Leverancier in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften
in acht nemen, waaronder begrepen voorschriften van Aventus of die van derden.
10.2 De Leverancier dient zich - voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt - op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van
Aventus waar de werkzaamheden moeten worden verricht en die uitvoering van de overeenkomst
kunnen beïnvloeden.
10.3 De Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op
het terrein en in de gebouwen van Aventus geen belemmering vormt voor de ongestoorde voortgang
van de werkzaamheden van Aventus en/of derden.

11 Informatie; Geheimhouding
11.1 De in het kader van de overeenkomst door Aventus aan de Leverancier verstrekte informatie en
documentatie, waaronder tekeningen en modellen, mag door de Leverancier alleen worden gebruikt
voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De informatie en
documentatie blijft in alle gevallen eigendom van Aventus.
11.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. Het is de Leverancier verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of
gebruik door derden.

12

Ketenaansprakelijkheid; Inlenersaansprakelijkheid; Afdracht belastingen en sociale
premies

12.1 Indien de bij of krachtens de wet gegeven regels ter zake van ketenaansprakelijkheid en/of
inlenersaansprakelijkheid op de overeenkomst van toepassing zijn, dient de Leverancier te voldoen
aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Dit betekent onder andere dat de Leverancier
gehouden is mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen en
sociale premies en Aventus ter zake zal vrijwaren voor aanspraken van derden, zoals de
belastingdienst.
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12.2 De Leverancier dient in ieder geval aan Aventus te verstrekken een afschrift van de volgende
stukken/informatie:
- een uittreksel uit het Handelsregister van de Leverancier dat niet ouder is dan drie maanden;
- het nummer van de geblokkeerde rekening (G-rekening) van de Leverancier en de bankinstelling
waar deze rekening wordt aangehouden;
- het omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer van de Leverancier.
12.3 Aventus heeft steeds het recht de door de Leverancier ter zake van verrichte werkzaamheden
verschuldigde belastingen en sociale premies, waarvoor Aventus ingevolge de bij of krachtens de
wet gegeven regels ter zake van ketenaansprakelijkheid en/of inlenersaansprakelijkheid hoofdelijk
aansprakelijk zou kunnen zijn, aan de Leverancier te betalen door storting op diens G-rekening.
12.4 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Aventus te allen tijde bevoegd de in het vorige lid
bedoelde bedragen ter zake van belastingen en sociale premies namens de Leverancier rechtstreeks
aan de bevoegde instanties (zoals de belastingdienst) te voldoen.
12.5 De betaling van de bedragen bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel worden in mindering
gebracht op het bedrag dat Aventus aan de Leverancier verschuldigd is en strekt in zoverre tot
volledige kwijting.
12.6 De Leverancier staat er voor in dat wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van
belastingen en sociale premies en zal Aventus vrijwaren voor aanspraken van de belastingdienst
(waaronder ook door de belastingdienst opgelegde boetes zijn begrepen).
12.7 Indien Aventus gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Leverancier de verschuldigde
belastingen en sociale premies tijdig en volledig betaalt, heeft Aventus het recht betalingen aan de
Leverancier op te schorten totdat is vastgesteld of en voor welk bedrag Aventus terzake
aansprakelijk is jegens de belastingdienst.
12.8 Indien Aventus door de Leverancier of door de Leverancier ingeschakelde derden verschuldigde,
maar niet betaalde, belastingen en sociale premies heeft voldaan, zal de Leverancier het door
Aventus betaalde bedrag op eerste verzoek aan Aventus voldoen.
12.9 Indien Aventus ingevolge de van toepassing zijnde CAO geldende verplichtingen nakomt jegens
ingeleend personeel van de Leverancier of jegens door de Leverancier ingeschakelde derden, dan zal
de Leverancier Aventus op eerste verzoek betalen hetgeen Aventus terzake heeft voldaan.
12.10 Indien de verleggingsregeling B.T.W. op de overeenkomst van toepassing is dient de Leverancier dit
uitdrukkelijk op iedere factuur te vermelden.
12.11 De Leverancier zal Aventus desgevraagd een Verklaring Betalingsgedrag van de belastingdienst
overleggen die niet ouder mag zijn dan drie maanden.
13 Tekortkoming; Ontbinding;
13.1 Indien de Leverancier één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de Leverancier alsmede in het geval dat personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij Aventus een al dan
niet betaalde nevenfunctie bij de Leverancier vervullen of ten tijde van de onderhandelingen over de
overeenkomst hebben vervuld of belang hebben in de onderneming van de Leverancier of bij diens
bedrijfsvoering, zonder dat Aventus daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis
is gesteld -zijn de vorderingen van Aventus op de Leverancier onmiddellijk en in hun geheel
opeisbaar en is Aventus bevoegd tot opschorting van haar verplichtingen en/of tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de met de Leverancier gesloten overeenkomst, onverminderd de
overige rechten van Aventus.
13.2 In het geval dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is ontbonden op grond van het vorige lid,
kan Aventus de levering van de diensten of zaken die onderwerp waren van de overeenkomst, voor
zover deze nog niet waren verricht of deze op basis van de ontbinding ongedaan zijn gemaakt, voor
rekening van de Leverancier aan een derde opdragen. De Leverancier zal kosteloos alle door Aventus
in redelijkheid verlangde medewerking verlenen om de overdracht aan deze derde goed te doen
verlopen.
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14 Overmacht
14.1 Indien en voor zover nakoming van de overeenkomst wordt verhinderd als gevolg van overmacht
zijn partijen niet in verzuim en hebben zij jegens elkaar geen aanspraak op schadevergoeding. In
ieder geval geldt niet als overmacht: gebrek aan of ziekte van personeel van de Leverancier,
storingen in het verkeer, stakingen of werkonderbrekingen op het bedrijf van de Leverancier en de
omstandigheid dat de Leverancier een prestatie die van belang is in verband met de door hemzelf te
leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
14.2 Een partij komt slechts een beroep toe op overmacht indien hij de andere partij zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de situatie die de overmacht heeft
veroorzaakt, schriftelijk van de overmachtsituatie heeft bericht, zulks onder overlegging van de
nodige bewijzen ten aanzien van het bestaan van die overmachtsituatie.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van partijen jegens elkaar
opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen uit de
overeenkomst niet mogelijk is, langer duurt dan 20 dagen, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

15 Kosten
Alle directe kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, die voor Aventus verbonden zijn aan
handhaving van zijn rechten jegens de Leverancier, komen voor rekening van de Leverancier.

16 Overdracht van rechten en verplichtingen
16.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aventus zal de Leverancier een of meer
verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien en de uitvoering van de
overeenkomst zelf, of enig deel daarvan, niet aan een derde overdragen.
16.2 Overdracht van verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde en/of de uitvoering van (een deel
van) de overeenkomst door een derde laat de aansprakelijkheid van de Leverancier voor de juiste
nakoming van de overeenkomst onverlet.
16.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aventus zijn de vorderingen van de Leverancier
op Aventus niet vatbaar voor overdracht of verpanding.

17 Toepasselijk recht; Bevoegde rechter
17.1 Op elke tussen de Leverancier en Aventus gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 1980) wordt uitgesloten.
17.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen de Leverancier en Aventus in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de
Rechtbank Gelderland, behoudens voor zover de sector kanton van de rechtbank bevoegd is.
Aventus blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18.

Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden en de
Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
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