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ALGEMEEN DEEL

Artikel 1.

Definities

Begrippen welke in de Algemene Inkoopvoorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en
aanvangen met een hoofdletter hebben de betekenis als gedefinieerd in dit artikel dan wel in een tussen
Partijen van toepassing zijnd addendum. In de Overeenkomst en/of SLA kunnen aanvullende en afwijkende
definities worden opgenomen die dan voor die betreffende Overeenkomst en/of SLA gelden. In deze Algemene
Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
1.1.
Oxyma: aanduiding voor de wederpartij van Leverancier, zijnde Oxyma Group B.V. dan wel een
daaronder ressorterende werkmaatschappij zoals Oxyma B.V , aFrogLeap B.V., Oogst Online B.V,
Your Social B.V. of een andere aan Oxyma Group B.V. gelieerde onderneming die onderhavige
Algemene Inkoopvoorwaarden gebruikt.
1.2.
Leverancier: een Leverancier met wie Oxyma een Overeenkomst aangaat of is aangegaan en die
gerelateerd is aan de totstandkoming van de levering van Goederen en/of Diensten.
1.3.
Dienst: door Leverancier ten behoeve van Oxyma te verrichten werkzaamheden en in het kader
daarvan te verrichten prestaties.
1.4.
Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Oxyma en Leverancier betreffende
de Levering van Goederen en/of Diensten en waarvan Algemene Inkoopvoorwaarden integraal
onderdeel van uitmaken.
1.5.
Levering: het één of meer Goederen en/of Diensten in bezit stellen van, respectievelijk in de
macht brengen van Oxyma en de eventuele installatie/montage van deze Goederen en/of
Diensten.
1.6.
Goederen: te leveren stoffelijke objecten.
1.7.
Opdrachtgever: de wederpartij van Oxyma waaraan Oxyma de verplichting heeft tot de levering
van Goederen en/of Diensten.
1.8.
Partijen: Oxyma en Leverancier.
1.9.
Schriftelijk: Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of
een Overeenkomst Schriftelijk aan elkaar doen kunnen ook, tenzij uit de desbetreffende
bepaling expliciet Schriftelijkheid is vereist, slechts doormiddel van een aangetekende of met
ontvangstbevestiging verzonden brief, digitaal (dat wil zeggen per fax of per e‐mail)
plaatsvinden, met dien verstande dat de Partij die ervoor kiest een elektronisch medium te
gebruiken, het bewijsrisico draagt indien een kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet
goed zou zijn aangekomen.
1.10.
Fatale Termijn: elke overeengekomen termijn waarbinnen uiterlijk geleverd zou moeten
worden door Leverancier.
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Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.

2.2.

De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Leverancier, alsmede
alle Overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende Overeenkomsten tussen Oxyma en
Leverancier. Toepasselijkheid van algemene leverings‐ of betalingsvoorwaarden of andere
algemene of bijzondere voorwaarden van Leverancier is uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.

Artikel 3.

Samenwerking

3.1.

Oxyma voorziet de Leverancier van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen technische gegevens, applicaties,
bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante
informatie.
Oxyma zal voldoen aan procedures, regels en werkwijzen van Leverancier, mits zulks tijdig van
tevoren Schriftelijk aan Oxyma kenbaar is gemaakt en deze procedures, regels en werkwijzen
niet onredelijk zijn of Oxyma hinderen bij de uitvoering van diens Overeenkomst met diens
opdrachtgever.
Indien en voor zover Leverancier van Oxyma in het kader van te verrichten werkzaamheden
werken ter beschikking gesteld krijgt, garandeert Oxyma te dier zake dat Oxyma het
intellectueel eigendomsrecht bezit, althans een zodanige licentie op de werken heeft
verkregen dat het Leverancier in het kader van de Overeenkomst is toegestaan handelingen
met betrekking tot deze werken te verrichten. Oxyma vrijwaart Leverancier van alle
aanspraken welke derden maken die betrekking hebben op inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten als hiervoor bedoeld.
Partijen erkennen dat goede communicatie een essentiële voorwaarde is voor een goede
samenwerking. Zowel Leverancier als Oxyma stelt contactpersonen en vervangende
contactpersonen aan, die bevoegd zijn om de eigen Partij ter zake de uitvoering van de
Overeenkomst(en) te vertegenwoordigen. De namen van de contactpersonen evenals de
omvang van hun bevoegdheden, zullen worden vermeld in de Overeenkomst. De
contactpersonen dragen tenminste zorg voor de onderlinge communicatie en het toezicht op
de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst.
Oxyma en Leverancier zullen er over en weer maximaal naar streven de uitvoering van de
Overeenkomst door of onder verantwoordelijkheid en toezicht van één vaste contactpersoon
te laten plaatsvinden.
Leverancier zal zorg dragen voor geschikt personeel dat over voldoende kwaliteit beschikt om
betrokken te zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Oxyma constateert dat het
personeel van Leverancier over onvoldoende kwaliteit beschikt, dan zal zij dit melden aan
Leverancier. Leverancier is verplicht het kennisniveau van dit personeel zo spoedig mogelijk op
voldoende peil te brengen. De uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst kan door
Oxyma in dit verband worden opgeschort zonder tot enige schadevergoeding jegens
Leverancier gehouden te zijn.
Indien een Partij signaleert dat de andere Partij zich niet voldoende inzet, zal deze de andere
Partij hierover Schriftelijk informeren.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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3.8.

Indien Leverancier op enige wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Oxyma het recht de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder gehouden te zijn tot enige
vergoeding aan Leverancier. Oxyma is gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten
in rekening te brengen bij Leverancier.

Artikel 4.

Prijzen en tarieven

4.1.

De prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en omvatten alle
kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.
De prijzen en tarieven zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsook de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

4.2.

Artikel 5.

Facturering en betaling

5.1.

Betaling van de factuur, inclusief omzetbelasting, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na
ontvangst van de factuur en goedkeuring van de geleverde Goederen en/of Diensten.
Oxyma is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de geleverde
Goederen en/of Diensten en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
Oxyma heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die
Leverancier is verschuldigd aan Oxyma.
Betaling door Oxyma houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.
Oxyma zal bij elke betaling aanduiden op welke factuur de betaling betrekking heeft. Het is
Leverancier niet toegestaan betalingen van Oxyma te verrekenen met vorderingen en/of
(vervallen) facturen waarop de betaling geen betrekking heeft. Indien het Leverancier niet
duidelijk is op welke factuur een betaling van Oxyma betrekking heeft, dient Leverancier de
betaling als onverschuldigd te beschouwen, totdat Oxyma –op verzoek van Leverancier‐
Schriftelijk heeft aangegeven op welke factuur van Leverancier de betaling betrekking heeft.
Indien Leverancier een creditnota aan Oxyma uitreikt, is Leverancier niet gerechtigd de
creditnota op enige vordering en/of (vervallen) factuur van Leverancier te verrekenen, tenzij
er Schriftelijke toestemming is van Oxyma om zulks te doen.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

Artikel 6.

Overdracht en onderaanneming

6.1.

Leverancier is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder
dat daarvoor voorafgaand Schriftelijke toestemming is verkregen van Oxyma. Deze
toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden, doch Oxyma kan aan de
toestemming voorwaarden verbinden.
Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden,
ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Dit laat
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Leverancier voor de nakoming van
de krachtens de Overeenkomst(en) op haar rustende verplichtingen, alsmede de
verplichtingen die voor haar voortvloeien uit belasting en sociale zekerheidswetgeving.

6.2.
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Artikel 7.

Wijzigingen

7.1.

Oxyma is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid
van de te leveren Goederen en/of Diensten te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk
overeengekomen.
Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van Levering, is hij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, Oxyma hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf (5)
werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, Schriftelijk te informeren. Indien
deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Oxyma onredelijk zijn, zullen
Partijen hierover in overleg treden.

7.2.

Artikel 8.

Levering en Opslag

8.1.

Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Bij niet
tijdige Levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding Schriftelijk te melden aan Oxyma. Dit laat
onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding als gevolg van de Overeenkomst of
wettelijke bepalingen.
Oxyma heeft het recht de Levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de Goederen
deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en
verzekeren.
Indien opslag onderdeel is van de Overeenkomst, geschiedt dit voor rekening en risico van de
Leverancier in welk geval Leverancier zorg zal dragen voor een adequate verzekering van de
Goederen voor het risico van brand, diefstal etc. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Aflevering door Leverancier van de in het voorgaande lid bedoelde Goederen geschiedt franco.
Oxyma heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van
Leverancier aan deze te retourneren.
Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier
verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van
Leverancier.
Meer‐ of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: a. Oplage tot 20.000
eenheden: 10%
b. Oplage van 20.000 en meer: 5% boven of onder het overeengekomen aantal zaken
bedraagt. De voor meer of minder geleverde zaken verschuldigde prijzen worden steeds in
rekening gebracht respectievelijk verrekend met al betaalde bedragen.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

Artikel 9.

Termijnen en planning

9.1.

Alle door Leverancier opgegeven of op enig moment op te geven leveringstermijnen zijn
definitief bindend.
Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden dan wel
heeft ondervonden, zal Leverancier Oxyma hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen
en daarbij de oorzaak van de vertraging aangeven en zo mogelijk aangeven hoe dit de
opgegeven leveringstermijn naar verwachting beïnvloedt.

9.2.
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9.3.

9.4.

Indien de vertraging is te wijten aan een handelen of nalaten van Leverancier, bijvoorbeeld het
onvoldoende verlenen van medewerking, dient Leverancier de leegloopuren van de
werknemers van Oxyma te vergoeden.
Leverancier zal op verzoek van Oxyma en voor zover mogelijk zich inspannen de vertraging
ongedaan te maken, voor zover mogelijk door vrijmaken van extra capaciteit en de inzet van
extra werknemers.

Artikel 10.

Niet‐toerekenbare tekortkoming

10.1.

Partijen kunnen zich tegen elkaar alleen op niet‐toerekenbare tekortkomingen beroepen
indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 (vierentwintig)
uur na het intreden van de niet‐toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige
bewijsstukken, de andere Partij Schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
Indien Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen
en Oxyma deze stelling aanvaardt, heeft Oxyma niettemin het recht de Overeenkomst te
ontbinden. In een dergelijke situatie zullen Partijen geen schade bij elkaar in rekening
brengen.

10.2.

Artikel 11.

Privacy

11.1.

Partijen verplichten zich over en weer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
overige privacygerelateerde wet‐ en regelgeving te handelen.
Partijen vrijwaren elkaar over en weer tegen aanspraken op grond van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en overige privacygerelateerde wet‐ en regelgeving. Oxyma is in dit kader
gerechtigd om te allen tijde aan Leverancier een Schriftelijke verklaring van hiervoor bedoelde
vrijwaring te vragen met het oog op kennisgeving aan derden. Leverancier zal een dergelijk
verzoek onverwijld inwilligen.
Leverancier zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten
behoeve van verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken waarbij het Leverancier in haar
rol als bewerker niet is toegestaan de van Oxyma verkregen persoonsgegevens voor eigen
doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.
In dit artikel is Leverancier te kwalificeren als bewerker en Oxyma als verantwoordelijke in de
zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Leverancier zal in haar rol als bewerker passende technische en organisatorische maatregelen
nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de van Oxyma ontvangen
persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen. Oxyma zal
Leverancier adequaat en tijdig informeren over de vereiste technische en organisatorische
maatregelen alsmede over de aard van de persoonsgegevens zodat Leverancier in haar rol van
bewerker in staat zal zijn haar zelfstandige verplichtingen uit hoofde van de WBP te vervullen.
Oxyma is te allen tijde gerechtigd om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de in het
vorige lid genoemde maatregelen voor zover ze door Leverancier uitgevoerd dienen te worden
door een onafhankelijke deskundige te laten toetsen. De kosten van een dergelijke toetsing
zijn voor rekening van Leverancier.
Indien Leverancier nalaat afdoende technische en organisatorische maatregelen te nemen
zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel is Oxyma gerechtigd, doch niet eerder nadat Leverancier

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.
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door Oxyma binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld deze maatregelen
(alsnog) te nemen en Leverancier van die gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt, de
maatregelen zelf (te doen laten) uitvoeren. De daaraan verbonden kosten zullen door
Leverancier worden vergoed.
Leverancier garandeert op eerste verzoek van Oxyma mee te zullen werken aan een
bewerkersovereenkomst waarin nadere afspraken over het verwerken van persoonsgegevens
zullen worden vastgelegd.

11.8.

Artikel 12.

Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

12.1.

Leverancier garandeert dat zij gedurende de duur van de Overeenkomst en na het eindigen
van deze Overeenkomst tegenover derden te allen tijde geheimhouding zal betrachten met
betrekking tot vertrouwelijke informatie aangaande (de bedrijfsvoering van) Oxyma en de
(bedrijfsvoering van) klanten van Oxyma en overige in redelijkheid als vertrouwelijk te
kwalificeren informatie. Leverancier zal deze verplichting tevens opleggen aan diens
medewerkers. Op eerste verzoek van Oxyma zal Leverancier zorg dragen voor een door de
medewerkers ondertekende geheimhoudingsverklaring.
Leverancier zal Oxyma bij het eindigen van de Overeenkomst in het bezit stellen van alle zaken
die Leverancier in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van de desbetreffende
Overeenkomst van Oxyma heeft ontvangen c.q. ten behoeve van Oxyma heeft vervaardigd.

12.2.

Artikel 13.

Garantie

13.1.

Leverancier garandeert ten aanzien van de uitvoering van Overeenkomsten dat:
a. Leverancier bevoegd is deze uit te voeren;
b. deze op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
c. de resultaten daarvan voldoen aan de overeengekomen kwalificaties;
d. voor de duur van de lopende Overeenkomst werknemer(s) van Leverancier met voldoende
kwalificaties beschikbaar blijven om de overeengekomen Diensten uit te voeren.
Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en/of Diensten beantwoorden
aan wat is overeengekomen.
Leverancier garandeert, dat de geleverde Goederen en/of Diensten geheel compleet
en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen,
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen
en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Oxyma
Schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet in het
bijzonder zijn genoemd.
Oxyma is vrij in het gebruik van gebruiksaanwijzingen en instructieboeken,
waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan in het kader van de
Overeenkomst.
Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke
bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
Indien Oxyma constateert dat het geleverde (geheel of gedeeltelijk) niet voldoet aan
datgene Leverancier conform de leden 1 t/m 5 van dit artikel heeft gegarandeerd, is

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.
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13.7.

Leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming
hem niet kan worden toegerekend.
Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten
gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart,
andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas,
aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk
en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden,
uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet‐levering van
noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van
hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet
aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot
ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 14.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1.

Leverancier staat ervoor in dat de door de Leverancier in de uitvoering van zijn
werkzaamheden ten behoeve van Oxyma geleverde Goederen en/of Diensten geen inbreuk
maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Leverancier vrijwaart Oxyma voor
aanspraken van derden ter zake een inbreuk die door Leverancier is gepleegd bij de uitvoering
van de werkzaamheden voor Oxyma.
Indien en voor zover Leverancier bij de Levering werken voortbrengt waarop intellectuele
eigendomsrechten kunnen berusten, berusten deze intellectuele eigendomsrechten bij
Oxyma. Indien en voor zover voor de overdracht een separate handeling of akte noodzakelijk
is, is
Leverancier verplicht mee te werken aan alle noodzakelijke handelingen om de intellectuele
eigendomsrechten over te dragen aan Oxyma. Voorts machtigt Leverancier Oxyma om
namens haar de benodigde handelingen als hiervoor bedoeld uit te voeren, inclusief het
eventueel ondertekenen van een akte. Oxyma garandeert alleen gebruik te zullen maken van
de machtiging indien Leverancier niet of niet‐voldoende meewerkt aan de hiervoor bedoelde
handelingen, en Oxyma Leverancier daarvoor in gebreke heeft gesteld welke ingebrekestelling
niet door Leverancier binnen redelijke termijn is opgevolgd. Op eerste verzoek van Oxyma
stelt Leverancier de broncodes en/of opmaakbestanden aan Oxyma ter beschikking.
Voor die werken die voor Levering aan Oxyma reeds bestonden en bij Levering aan Oxyma in
gebruik worden gegeven aan Oxyma, geldt voorgaande lid niet. In dat geval geldt dat Oxyma
van Leverancier een onherroepelijke, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende,
nietexclusieve licentie verkrijgt op de werken en de eventuele broncode en/of
opmaakbestanden, welke licentie inhoudt dat Oxyma het werk en de eventuele broncode
en/of opmaakbestanden mag aanwenden zonder enige restricties. Op eerste verzoek van
Oxyma stelt Leverancier de broncodes en/of opmaakbestanden aan Oxyma ter beschikking.
De overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van de licentie zoals in
voorgaande twee leden bedoeld, geschieden om niet en derhalve zonder enige extra
vergoeding.

14.2.

14.3.

14.4.
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14.5.

14.6.

Voorgaande drie leden gelden niet als functionaliteit van werken als Dienst aan Oxyma
geleverd worden, zoals bijvoorbeeld een SaaS‐dienst. In dat geval kan Oxyma echter wel
aanvullende voorwaarden stellen als het gaat om de continuïteit van de dienstverlening bij
discontinuïteit van Leverancier.
Het is Leverancier niet toegestaan open source programmatuur aan te wenden dan na
voorgaande Schriftelijke toestemming van Oxyma.

Artikel 15.

Aansprakelijkheid

15.1.

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit een
Overeenkomst is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de
andere Partij geleden dan wel te lijden schade.
De aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de ene Partij de nalatige Partij
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming wordt gesteld, en de nalatige Partij ook na die termijn toerekenbaar
tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt tenzij er sprake is van
overschrijding van een Fatale Termijn of nakoming van de betreffende verplichtingen door de
nalatige Partij reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij van rechtswege
onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de nalatige Partij in staat is
adequaat te reageren.
Leverancier vrijwaart Oxyma tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig
verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst.
Oxyma heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking
van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van Oxyma de plicht inzage in de daartoe
strekkende polis te geven.

15.2.

15.3.

15.4.

Artikel 16.

Risico‐ en eigendomsovergang

16.1.
16.2.

De risico en eigendom van de Goederen gaat over op Oxyma nadat deze zijn geleverd.
In geval Oxyma aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van
zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Oxyma. Leverancier zal deze bewaren,
afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan derden. Leverancier zal ze
merken als eigendom van Oxyma.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van Oxyma zijn
verwerkt in Goederen en Diensten van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de
eigendom aan Oxyma toebehoort.

16.3.

Artikel 17.

Keuring

17.1.

Oxyma is gerechtigd te allen tijde Goederen en/of Diensten zowel tijdens de productie,
bewerking en opslag als na Levering te (doen) keuren.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Oxyma of diens vertegenwoordiger
tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking
verschaffen aan de keuring.
Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald,
komen de daaruit voor Oxyma voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
Ingeval van afkeuring van de geleverde Goederen en/of Diensten, zal Leverancier binnen een
met Oxyma af te stemmen termijn (max. 5 werkdagen) zorgen voor herstel of vervanging van
de geleverde Goederen en/of Diensten. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet
binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Oxyma gerechtigd de benodigde Goederen en/of
Diensten van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door
een derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier.
Indien Leverancier niet binnen 5 dagen de afgekeurde geleverde Goederen en/of Diensten
terughaalt, heeft Oxyma het recht de Goederen en/of Diensten aan Leverancier voor diens
rekening te retourneren.
Oxyma is gerechtigd te allen tijde Goederen en/of Diensten zowel tijdens de productie,
bewerking en opslag als na Levering te (doen) keuren.
Goedkeuring van Proeven door Oxyma geldt als erkenning dat Leverancier de werkzaamheden
welke aan de Proeven vooraf gingen, juist heeft uitgevoerd. Goedkeuring leidt echter niet tot
het afstand doen tot enig recht van Oxyma.

Artikel 18.

Orde, veiligheid en milieu

18.1.

Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden
wettelijke veiligheid, gezondheid‐ en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Leverancier garandeert dat gedurende de uitvoering van de Overeenkomst geen gebruik is
gemaakt van kinder‐ of slavenarbeid om de Dienst te Leveren en/of de Goederen te
produceren en/of te Leveren. Indien de Overeenkomst of een gedeelte daarvan bestaat uit het
doorleveren van Goederen die niet door Leverancier zelf geproduceerd zijn, garandeert
Leverancier dat die goederen niet tot stand zijn gekomen door kinder‐ of slavenarbeid.

18.2.

Artikel 19.

Ontbinding

19.1.

In geval van verzuim van Leverancier ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere Overeenkomsten die
daaruit voortvloeien, evenals onder andere in geval van zijn faillissement, surseance van
betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een
deel van) bedrijfseigendommen of Goederen bestemd voor de uitvoering van de
Overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het
bedrijf van Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
Onverminderd alle andere rechten kan Oxyma de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden, indien door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers
enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het
bedrijf van Oxyma of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

19.2.
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19.3.

19.4.

In de bovengenoemde gevallen heeft Oxyma het recht de Overeenkomst zonder een nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
Ontbinding geschiedt Schriftelijk.

Artikel 20.

Looptijd, opschorting en beëindiging

20.1.
20.2.

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld.
Indien in een Overeenkomst geen bepaalde looptijd is overeengekomen, geldt deze als
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de Overeenkomst zich daartegen verzet. In
dat laatste geval blijkt uit de Overeenkomst zelf wanneer deze eindigt.
Indien een Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, zijn Oxyma en Leverancier
gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven aan de andere Partij
en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Indien een Overeenkomst betreffende de levering van Goederen en/of Diensten met een
voortdurend karakter is aangegaan voor een periode van één (1) jaar of langer, dan kan deze
Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de andere Partij en met
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden worden opgezegd. Blijft opzegging
uit dan wordt de Overeenkomst na ommekomst van de (initiële) looptijd telkens van
rechtswege voor een periode van één (1) jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden en
condities.
Een opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
Buiten hetgeen elders in deze Algemene Inkoopvoorwaarden of in de desbetreffende
Overeenkomst is bepaald is ieder der Partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst middels aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien de andere Partij in de nakoming van zijn verplichting tekortschiet en daarin ook
na ingebrekestelling, waarbij aan hem een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen, volhardt, tenzij er sprake is van het overschrijden van een
Fatale Termijn waardoor de andere Partij van rechtswege in verzuim is en de ene Partij na
het intreden van de tekortkoming omgaand kan ontbinden conform deze bepaling; b.
indien één der Partijen in staat van Discontinuïteit verkeert.
Indien Leverancier niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit een
Overeenkomst, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Leverancier niet in staat
zal zijn om aan zijn enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen, is
Oxyma gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks zonder dat
Oxyma tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Opschorting vindt niet eerder plaats dan
nadat Oxyma Leverancier hierover Schriftelijk heeft geïnformeerd en aan Leverancier een
redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Partijen zullen binnen vijftien (15) dagen na beëindiging van een Overeenkomst alle zich onder
hen bevindende vertrouwelijke informatie, ongeacht de vorm, aan de rechtmatige eigenaar
retourneren.
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht
voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de opdracht ontslaat Partijen uitdrukkelijk

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.
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20.10.

20.11.

niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, verbod van overname van
personeel, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Het is Leverancier niet toegestaan de overeengekomen leveringen op te schorten indien en
voor zover Oxyma de door Leverancier uitgereikte facturen betwist en/of indien en voor zover
Oxyma vermeend toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij dit
redelijkerwijs niet van Leverancier verwacht kan worden.
Op eerste verzoek van Oxyma is Leverancier verplicht eventuele data en/of persoonsgegevens
van Oxyma, te retourneren aan Oxyma op een gangbaar medium en in een gangbaar
bestandsformaat. Leverancier garandeert hier te allen tijde aan mee te zullen werken, en deze
verplichting niet op te zullen schorten en/of retentierechten uit te zullen oefenen, zelfs als
daar volgens Leverancier aanleiding voor is, zoals het vermeend (toerekenbaar) tekortschieten
in de nakoming van de Overeenkomst door Oxyma.

Artikel 21.

Toepasselijk recht en geschillen

21.1.

Op alle offertes, Overeenkomsten, waarvan deze Algemene Inkoopvoorwaarden deel
uitmaken, en uit Overeenkomsten voortvloeiende Overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden
uitgesloten.
In geval van een geschil, geeft de meest gerede Partij aan de andere Partij Schriftelijk te
kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het
oordeel van die Partij het onderwerp van het geschil is.
Geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van de Overeenkomst mochten ontstaan,
zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
alwaar Oxyma gevestigd is, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze
arrondissementsrechtbank, recht doende in Kort Geding.
Voorgaande lid geldt niet indien en voor zover de aard van het geschil zich ingevolge de wet
leent voor beoordeling door de kantonrechter (“Rechtbank Locatie Kanton”). In dat geval
gelden de wettelijke competentieregels.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verplichting van beide Partijen zich maximaal in te
spannen om geschillen, verband houdende met de Overeenkomst, zoveel mogelijk in
onderling overleg op te lossen.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Artikel 22.

Diversen

22.1.

Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
Schriftelijk zijn overeengekomen.
Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of een
Overeenkomst Schriftelijk aan elkaar doen kunnen ook, tenzij uit de desbetreffende bepaling
expliciet Schriftelijkheid is vereist, digitaal (dat wil zeggen per fax of per e‐mail) plaatsvinden,
met dien verstande dat de Partij die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken, het
bewijsrisico draagt indien een kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet goed zou zijn
aangekomen.

22.2.
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22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

Kopjes en andere aanduidingen van artikelen hebben uitsluitend het doel de leesbaarheid van
deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verhogen en beperken als zodanig de reikwijdte van
de artikelen niet.
Indien één van de bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of wordt
vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht
blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij
de strekking van de eerstbedoelde bepaling en van deze Algemene Inkoopvoorwaarden in zijn
geheel zoveel als mogelijk in stand blijft.
Het nalaten door een Partij om binnen een in de Overeenkomst of deze Algemene
Inkoopvoorwaarden genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het
recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende Partij uitdrukkelijk en
Schriftelijk met de niet‐nakoming akkoord is gegaan en voor zover niet meer dan twaalf (12)
maanden zijn verstreken na het verlopen van die termijn.
In de gevallen waarin deze Algemene Inkoopvoorwaarden als mede de Overeenkomst niet
voorzien treden Partijen hiertoe zo spoedig mogelijk in overleg.

***
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