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Artikel 1 Algemene Bepalingen
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten
van het Ontwikkelcentrum te Ede tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor het Ontwikkelcentrum slechts bindend,
indien deze door het Ontwikkelcentrum uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (leverings-)voorwaarden van opdrachtnemers zijn niet van toepassing, tenzij dit door
het Ontwikkelcentrum uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
1.4 Het Ontwikkelcentrum wordt hier verder genoemd de opdrachtgever. Degene die met het
Ontwikkelcentrum de overeenkomst tot het leveren van producten en/of diensten aangaat, wordt
verder genoemd de opdrachtnemer.
Artikel 2 Opdrachtgever en opdrachtnemer, leveringen en betalingen
2.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die namens het Ontwikkelcentrum de opdracht heeft
gegeven; onder opdrachtnemer wordt verstaan diegene die de opdracht heeft ontvangen en
aanvaard.
2.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtgever is gevestigd.
2.3 Deze inkoopvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst
tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.4 Bij samentreffen van de door de opdrachtnemer gebezigde leveringsvoorwaarden en de
onderhavige inkoopvoorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
Artikel 3 Kwaliteit
De opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende
professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop door, of
namens de opdrachtgever.
Artikel 4 Offertes
4.1 Alle offertes zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte niet door de
opdrachtnemer in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
Artikel 5 Honorarium, kosten, tarieven
5.1 De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning
is overeengekomen. Het geldende uurtarief wordt opgenomen in de overeenkomst.
5.2 Alle bedragen zijn altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
5.3 De opdrachtgever zal kosten van derden, welke worden gemaakt door de opdrachtnemer in het
kader van de opdracht vergoeden, nadat hierover met de opdrachtnemer overeenstemming is bereikt.
5.4 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden na beëindiging van de
opdracht verwerkt en betaald, tenzij in de opdracht anders is overeengekomen.
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5.5 Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van
de werkzaamheden.
5.6 De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op
verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan,
indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
Artikel 6 Wijziging in de opdracht
6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door
of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte
kon worden gerekend, kunnen na akkoord van de opdrachtgever, in rekening worden gebracht.
Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding
geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
6.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis
brengen.
6.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval zal
door de opdrachtgever een aangepaste leverdatum worden vastgesteld.
Artikel 7 Eigendommen
7.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de
opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij
dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt en dient de opdrachtnemer voor adequate
risicodekking zorg te dragen. De desbetreffende verzekeringspolis geeft de opdrachtnemer op eerste
verzoek van de opdrachtgever ter inzage.
7.2 Door de opdrachtgever aangeleverde content en/of originele beelddragers en foto's blijven te allen
tijde eigendom van de opdrachtgever.
7.3 Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken als
bedoeld in het vorige lid, wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten te vorderen, in
rekening gebracht aan de opdrachtnemer.
Artikel 8 Vertrouwelijke informatie
8.1 De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de
opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende
vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
8.2. Indien opdrachtnemer in strijd handelt met het gestelde in artikel 8.1 verbeurt hij een direct
opeisbare, niet voor compensatie vatbare, boete van vijfentwintig duizend euro ( € 25.000,- ) per
overtreding, ongeacht de mogelijkheid van de opdrachtgever om de daadwerkelijk geleden en nog te
lijden schade te verhalen.
8.3. Deze geheimhoudingsplicht zal vijf jaar nadat tussen partijen een overeenkomst tot stand is
gekomen eindigen.
Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling geschiedt op basis van factuur en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30
werkdagen na factuurdatum.
9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de opdrachtnemer over het factuurbedrag aan de
opdrachtgever rente in rekening gebracht worden overeenkomstig de Euribor rente (12 maands).
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9.3 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan, in overleg, deelbetaling
plaatsvinden. Deze deelbetalingen dienen vooraf schriftelijk te worden overeengekomen.
Artikel 10 Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever
wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer een aangepaste leverdatum worden bedongen.

Artikel 11 Overschrijding leveringstermijn en annuleringen
11.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als fatale termijnen aan te merken, tenzij
uitdrukkelijk anders, schriftelijk is overeengekomen. De kosten verbonden aan het verstrijken van de
fatale termijn komen voor rekening van de opdrachtnemer tenzij deze verwijtbaar zijn aan het
Ontwikkelcentrum.
11.2 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan de
opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten
(kosten van voorbereiding, opslag, e.d.) te vergoeden
Artikel 12 Klachten
12.1 Reclames geschieden schriftelijk door de opdrachtgever en wel binnen 14 dagen na aflevering
van de opdracht.
12.2 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de levering als zodanig in gebruik te nemen
ongeacht of de reclame is afgewikkeld.
12.3 Indien de aard van de werkzaamheden zich daartoe leent kan de opdrachtnemer voor
ondeugdelijk werk, goed werk leveren binnen de door de opdrachtgever gestelde schriftelijke
voorwaarden.
Artikel 13 Overmacht
Ziekte en tijdelijke arbeidsongeschiktheid van (personeel van) de opdrachtnemer ontslaan de
opdrachtnemer niet van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn
leveringsplicht. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen
aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht
dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer in dat
geval naar rato van het eventueel bruikbare deel van de opdracht honoreren.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Indien de opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst
en/of deze Inkoopvoorwaarden tekortschiet, is hij zonder nadere ingebrekestelling (van rechtswege) in
verzuim en gehouden alle door de opdrachtgever geleden en te lijden schade te vergoeden, tenzij er
sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
14.2 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden op vergoeding
van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de opdracht. Onder derden
worden mede begrepen het personeel van opdrachtnemer en zij die in opdracht van opdrachtnemer
werkzaam zijn.
14.3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de opdrachtgever als gevolg van de nietnakoming door de opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer.
Artikel 15 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
15.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het
gebruik van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter hand gestelde zaken.
De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever van alle gevolgen inzake rechten van derden bij de
uitvoering van de opdracht en de door hem geleverde producten en/of diensten.
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15.2 De opdrachtnemer draagt het eventuele auteursrecht danwel intellectueel eigendomsrecht van
de door hem geleverde producten en/of diensten bij de levering van de opdracht over aan de
opdrachtgever. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal
de opdrachtnemer op eerste verzoek van de opdrachtgever aan de overdracht van zodanige rechten
aan opdrachtgever zijn medewerking verlenen, zonder daarbij (nadere) voorwaarden te kunnen
stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele
eigendomsrechten komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 16 Voortijdige beëindiging van de opdracht
16.1 De opdrachtgever kan zonder nadere aankondiging de opdracht beëindigen:
-in geval de opdrachtnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
-bij faillissement of surseance van betaling van de opdrachtnemer dan wel zijn onderneming;
-bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtnemer.
16.2 De opdrachtgever heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder
sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1 Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en op deze Algemene
Inkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de woonplaats, dan wel
regio, van de opdrachtgever.
Artikel 18 Wijzigingen
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de Inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de opdrachtnemer en
zullen op een door de opdrachtgever te bepalen tijdstip worden ingevoerd. Indien de opdrachtnemer
door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de overeenkomst binnen veertien
(14) dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe
Inkoopvoorwaarden van kracht worden.
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