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Alle door MYbusinessmedia B.V. en MYbusinessmedia Holding B.V. (verder te noemen MBM) in te 

kopen of in te huren goederen en diensten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk (door de wettelijke 

vertegenwoordigers van MBM) anders overeengekomen waaronder, maar niet limitatief 

redactiewerk, aankoop beeldmateriaal, inhuur freelancers, webbouw en hosting, software- en overige 

softwarematige pakketten waaronder ook webapplicaties, uitvoeren opdrachten voor adverteerders 

(SEM-opdrachten, webbouw, creatie advertentie/-materiaal, contentproductie), inkoop drukwerk, 

prepress en verzending, kantoorartikelen en -meubiliair, inhuur uitzendkrachten en adviseurs. 

 

Algemene inkoopvoorwaarden 

 

1. Definities 

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Uitgever: de besloten vennootschap MYbusinessmedia B.V. en MYbusinessmedia Holding B.V. 

(verder te noemen: MBM), gevestigd te Mr. H.F. de Boerlaan 28; 7417DA Deventer, inschrijfnummers 

Kamer van Koophandel: 38024749 respectievelijk 28114570 

Leverancier: degene die aan Uitgever zaken levert, voor haar diensten en/of werkzaamheden verricht 

of met Uitgever is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene aan wie Uitgever een opdracht 

van andere aard heeft verstrekt; 

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Uitgever en Leverancier betreffende de aankoop van 

zaken door Uitgever en/of het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Leverancier, alsmede 

alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden; 

2. Toepasselijkheid 

(a) Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, 

opdrachten, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het 

door Leverancier aan Uitgever leveren van zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten 

en verrichten van overige werkzaamheden.  

(b) Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk 

worden overeengekomen met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van MBM. 

(c) Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet 

van toepassing.  

(d) In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene 

inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de algemene inkoopvoorwaarden. 
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3. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst 

(a) Offertes, etc. afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij uit de offertes, etc. 

ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.  

(b) Een Overeenkomst komt tussen Uitgever en Leverancier pas tot stand indien Uitgever een 

opdracht, dan wel offerte, etc. van Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel ter 

zake een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd. Onder schriftelijk wordt in deze algemene 

inkoopvoorwaarden verstaan elke vorm van communicatie via de post, e-mail of ander elektronisch 

dataverkeer.  

(c) Alle mededelingen omtrent de Overeenkomst moeten door Leverancier schriftelijk worden 

gedaan of bevestigd, onder vermelding van de volledige bedrijfsnaam van Leverancier, het 

ordernummer, de prijs van de leveringen en de bestemming zoals op de desbetreffende order 

aangegeven. Een mondelinge order/opdracht bindt Uitgever niet, behoudens voor zover de 

mondelinge order/opdracht door Uitgever schriftelijk is bevestigd.  

(d) Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte, etc. zijn voor rekening van Leverancier. 

 

4. Prijzen, facturering en betaling  

(a) Indien Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling 

toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Uitgever bevoegd de Overeenkomst 

(inclusief deze algemene inkoopvoorwaarden), zonder ingebrekestelling en zonder daarbij 

schadeplichtig te zijn, te ontbinden. De Leverancier zal geen beroep kunnen doen op een 

overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot 

prijsverhoging voor reeds gedane bestellingen.  

(b) Leverancier dient facturen in enkelvoud en in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 

te richten aan Uitgever. Op facturen dient Leverancier te vermelden: (i) complete ordernummer van 

Uitgever; (ii) BTW-nummer van Uitgever (NL 8201.92.302.B01); (iii) BTW-nummer van Leverancier. 

Facturen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen maar 

aan Leverancier worden geretourneerd.  

(c) Ingeval van levering van zaken dient binnen twee (2) maanden na de levering een factuur te 

worden ingediend. Ingeval van een opdracht tegen een vaste prijs, dient Leverancier binnen twee (2) 

maanden na de oplevering van de werkzaamheden en/of diensten overeenkomstig artikel 4 (b) van 

deze algemene inkoopvoorwaarden, een factuur in te dienen.  

(d) De betaling zal geschieden binnen 90 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 

overeengekomen, mits de geleverde zaken en/of uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden zijn 

goedgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende documentatie waaronder de correct 

geadresseerde en volledige factuur.  

(e) Indien Leverancier enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene 

inkoopvoorwaarden niet (volledig) nakomt, is Uitgever gerechtigd de betalingsverplichting aan 

Leverancier op te schorten.  
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(f) Uitgever is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op haar te verrekenen met 

vorderingen die zij, uit welke hoofde dan ook, heeft op Leverancier.  

(g) Betaling door Uitgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 

 

5. Levering van zaken  

(a) Levering van zaken dient op de in de Overeenkomst, order, opdracht of deze algemene 

inkoopvoorwaarden vermelde wijze, plaats en tijd te geschieden. Onder levering wordt mede 

verstaan de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie.  

(b) Indien Leverancier een order in deelleveringen wenst uit te leveren, dient Leverancier Uitgever 

hiervan, onder opgave van de juiste data van de leveringen, schriftelijk in kennis te stellen. 

Deelleveringen zijn slechts toegestaan indien Leverancier schriftelijk goedkeuring van Uitgever heeft 

ontvangen. Indien goedkeuring voor deelleveringen is verleend, wordt voor de toepassing van dit 

artikel (5) onder levering mede een deellevering verstaan.  

(c) Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor (delen van) de levering van zaken 

is Leverancier in verzuim.  

(d) Leverancier zal, onverminderd het recht van Uitgever vergoeding van eventueel geleden schade 

te vorderen, voor elke week waarmee de leveringstermijn wordt overschreden, zonder 

ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn ten bedrage van 1% van de 

ordersom, met een maximum van 10% van de ordersom, tenzij vast komt te staan dat de oorzaak van 

de overschrijding van de leveringstermijn niet voor risico van de Leverancier komt.  

(e) Met levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan 

indien Uitgever en Leverancier dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen.  

(f) Tenzij anders is overeengekomen, zal de meest recente versie van de Incoterms zoals vastgesteld 

door de Internationale Kamer van Koophandel (inclusief de meest recente addenda) van toepassing 

zijn op de levering van zaken. 

(g) Indien Leverancier meent, dat hij zijn (leverings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

zal kunnen nakomen, dient hij hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan Uitgever onder 

vermelding van de feitelijke omstandigheden die (tijdige of behoorlijke) nakoming in de weg staan. 

Dit geldt eveneens indien de oorzaak hiervan bij Uitgever is gelegen.  

(h) Indien Leverancier nalaat de in lid (g) van dit artikel (5) voorgeschreven mededelingen aan 

Uitgever te doen, verwerkt Leverancier alle rechten waarop Leverancier zich in verband met de in lid 

(g) van dit artikel 5 bedoelde omstandigheden een beroep kan doen. Dit geldt ook, indien Uitgever 

bedoelde omstandigheden kende of had behoren te kennen.  

(i) De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens Uitgever in ontvangst zijn 

genomen en door Uitgever schriftelijk voor akkoord is getekend voor aflevering. Laatstgenoemde 

ondertekening laat onverlet dat de geleverde zaken op de voet van artikel 11 van deze algemene 

inkoopvoorwaarden kunnen worden afgekeurd. Voorts kan Leverancier aan de in de eerste zin van 
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dit artikellid genoemde ondertekening geen enkel recht ontlenen en de ondertekening staat 

bijgevolg niet in de weg aan het (bij wijze van voorbeeld) door Uitgever uitoefenen van haar rechten 

(onder meer) uit hoofde van een tekortkoming aan de zijde van Leverancier.  

(j) Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten ingeval Uitgever tekortschiet 

in de nakoming van (één van) haar verplichtingen. 

 

6. Eigendom en risico  

(a) Tot dat werkzaamheden of leveringen volledig afgerond zijn c.q. geleverd zijn en door de Uitgever 

geaccepteerd, ligt het eigendom en risico van de goederen, inclusief het onder handen werk bij de 

Leverancier; 

(b) Onder oplevering wordt verstaan dat de werkzaamheden volledig verricht zijn en door de 

Uitgever geaccepteerd, ingeval van redactiewerk en beeldmateriaal, dat deze gepubliceerd zijn en bij 

goederen dat deze geleverd en geaccepteerd zijn door de Uitgever. 

(c)  Nog niet geleverde goederen en diensten als onder 6 (a) en (b) omschreven zijn volledig voor 

rekening en risico van de Leverancier en kan geen betaling inzake gevorderd worden. 

(d) Geleverd redactiewerk en beeldmateriaal is ondubbelzinnig eigendom van de Uitgever, eventuele 

gelden inzake herpublicatie of reprorechtvergoedingen komen ten gunste van de Uitgever. 

 

7. Uitvoering van werkzaamheden en diensten  

(a) De uitvoering van werkzaamheden en diensten dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de 

Overeenkomst, order, opdracht of deze algemene inkoopvoorwaarden is aangegeven.  

(b) De Leverancier is verplicht Uitgever bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst te 

waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Dit geldt ook in geval van gebreken en 

ongeschiktheid van zaken afkomstig van Uitgever. 

(c) Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor het uitvoeren van werkzaamheden 

of diensten is Leverancier in verzuim. Artikel 5 sub (d) van deze algemene inkoopvoorwaarden is van 

overeenkomstige toepassing indien een overeengekomen termijn voor het uitvoeren van 

werkzaamheden of diensten door Leverancier wordt overschreden.  

(d) De uitvoering van werkzaamheden en diensten is voltooid, dan wel een opdracht wordt als 

opgeleverd beschouwd, op het moment dat Uitgever schriftelijk heeft bevestigd dat deze 

werkzaamheden en/of diensten en/of de opdracht zijn verricht dan wel zijn goedgekeurd. 

Leverancier kan aan deze bevestiging dan wel goedkeuring geen enkel recht ontlenen en deze 

bevestiging dan wel goedkeuring staat bijgevolg niet in de weg aan het (bij wijze van voorbeeld) door 

Uitgever uitoefenen van haar rechten (onder meer) uit hoofde van een tekortkoming aan zijde van 

Leverancier.  
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(e) Leverancier is niet bevoegd de uitvoering van werkzaamheden of diensten op te schorten ingeval 

Uitgever tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.  

(f) De door Leverancier vervaardigde delen en/of onderdelen van een uit te voeren opdracht ten 

behoeve van Uitgever, alsmede door derden in dit verband aan Leverancier of Uitgever geleverde 

zaken worden eigendom van Uitgever, zodra zij gepubliceerd (online of offline) zijn of op 

overeengekomen locatie zijn aangekomen, tenzij (i) anders is overeengekomen of (ii) de delen en/of 

onderdelen voor, tijdens of na de aankomst zijn afgekeurd op de voet van artikel 11 van deze 

algemene inkoopvoorwaarden. 

(g) Bewerking of verwerking door Leverancier van de in lid (f) genoemde delen, onderdelen alsmede 

van door Uitgever dan wel derden ter beschikking gestelde zaken wordt geacht te geschieden 

namens en voor Uitgever. 

(h) Leverancier verplicht zich om Uitgever, terstond na een daartoe door Uitgever gedaan verzoek, in 

de gelegenheid te stellen de materialen/onderdelen als bedoeld in lid (f) wederom als eigenaar tot 

zich te nemen.  

(i) Leverancier draagt het risico voor de werkzaamheden, in welke staat van voltooiing deze zich ook 

bevinden, alsmede voor de door Uitgever beschikbaar gestelde hulpmiddelen, waaronder de in dit 

artikel 7 sub (f) genoemde zaken, tot het tijdstip dat de werkzaamheden zijn voltooid 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 sub (d). 

 

8. Meer- en minder werk 

(a) Indien Leverancier meent dat de werkzaamheden en diensten in aard en/of omvang wijziging 

behoeven en daardoor kostenverhogende dan wel kostenverlagende omstandigheden ontstaan, is 

Leverancier verplicht Uitgever daarvan onverwijld in kennis te stellen. Uitgever is niet gehouden 

enige prijsverhoging te voldoen, indien Leverancier zijn waarschuwingsplicht niet is nagekomen.  

(b) Aanvullende werkzaamheden die door Uitgever bij Leverancier zijn aangevraagd voor of tijdens 

de uitvoering van werkzaamheden en/of diensten dient Leverancier separaat aan te bieden tegen 

een vaste prijs. 

 

9. Onderleveranciers, onderaannemers en andere derden  

(a) Indien de Leverancier werkzaamheden aan derden wenst uit te besteden (waaronder tevens 

verstaan onderleveranciers en onderaannemers), dient de Leverancier dit vooraf schriftelijk aan de 

Uitgever kenbaar te maken onder opgaaf van welke werkzaamheden aan wie worden uitbesteedt. 

(b) De Leverancier is verantwoordelijk voor alle activiteiten, welke uitbesteed worden aan derden.  

(c) Indien overdracht van gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de onder (a) vermelde 

werkzaamheden is de Leverancier verantwoordelijk voor het naleven van de vigerende wet- en 

regelgeving, waaronder een onder de AVG goedkeurde verwerkingsovereenkomst. 
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(d) De Leverancier is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onder (a) genoemde derden. 

 

10. Hulpmiddelen en gegevens  

(a) Alle hulpmiddelen, zoals, maar niet beperkt tot, tekeningen en documenten die door Uitgever 

voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier beschikbaar worden gesteld dan wel door 

Leverancier zijn aangeschaft op kosten van Uitgever, zijn eigendom van Uitgever en zijn te allen tijde 

door Uitgever direct opvorderbaar. Leverancier zal al deze hulpmiddelen voor zijn rekening en risico 

beheren, gebruiken en in goede staat houden. De hulpmiddelen die Uitgever voor de uitvoering van 

de Overeenkomst, order en/of opdracht aan Leverancier beschikbaar stelt, dienen als eigendommen 

van Uitgever herkenbaar afzonderlijk te worden opgeslagen en mogen niet zonder schriftelijke 

toestemming van Uitgever worden afgevoerd. 

(b) Teneinde Uitgever in staat te stellen tot gebruik, onderhoud en reparatie van het geleverde en 

van alle onderdelen daarvan, alsook tot het aanschaffen van onderdelen, stelt Leverancier op zijn 

kosten zo spoedig mogelijk na de levering Uitgever een set van technische documenten. De set 

technische documenten, moeten alle door Uitgever gewenste details bevatten.  

(c) De in (a) en (b) dit artikel bedoelde gegevens, worden eigendom van Uitgever. 

 

11. Keuring 

(a) Uitgever is, indien daar aanleiding toe is, te allen tijde gerechtigd de te leveren en/of geleverde 

zaken aan een (tussentijdse) keuring te (doen) onderwerpen, onder meer voor wat betreft:  

(i) de kwaliteit en toepassing geleverde zaken; en/of  

(ii) de uitvoering en de voortgang van Leverancier en/of de onderleveranciers, 

onderaannemers en/of andere door Leverancier ingeschakelde derden. 

(b) Uitgever is voorts gerechtigd (tussentijds) te (laten) onderzoeken of een opdracht, verrichte 

diensten en/of werkzaamheden dan wel een nog uit te voeren opdracht, nog te verrichten 

werkzaamheden en/of diensten conform de Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden 

zijn en/of worden uitgevoerd. 

(c) Leverancier is verplicht aan de (tussentijdse) keuringen en onderzoeken zoals bedoeld in (a) en (b) 

van dit artikel (11) zijn volledige medewerking te verlenen. 

(e) Uitgever en door haar ingeschakelde derden hebben het recht gekeurde zaken van merken te 

voorzien en zijn tot (tussentijdse) afkeuring bevoegd. Reden tot (tussentijdse) afkeuring kan onder 

meer zijn, maar niet beperkt tot, de constatering dat niet aan de overeengekomen eisen wordt 

voldaan of dat aan zaken bewerkingen zijn uitgevoerd om fouten of gebreken te verbergen en/of te 

herstellen.  

(d) De kosten van de keuring en eventuele herkeuring zijn voor rekening van Leverancier. 
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(e) In geval van (tussentijdse) afkeuring zal Uitgever Leverancier daarvan in kennis stellen en zal 

Uitgever beslissen of de Leverancier: 

(i) de afgekeurde zaken binnen een door Uitgever bepaalde termijn en naar haar keuze op 

eerste verzoek dient te herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen totdat aan de 

overeengekomen eisen is voldaan; en/of 

(ii) de werkzaamheden en/of diensten binnen een door Uitgever bepaalde termijn alsnog in 

overeenstemming met de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden dient uit 

te voeren, tenzij Uitgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze algemene inkoopvoorwaarden. Een en 

ander geldt onverminderd de andere rechten van Uitgever uit hoofde van een tekortkoming 

(waaronder het recht op schadevergoeding). Alle in verband met dit lid (g) te maken kosten 

(inclusief die van reparatie en demontage) komen voor rekening van Leverancier. 

(f) Voor zover Leverancier haar verplichtingen uit hoofde van het vorige artikellid ((g) )niet nakomt, is 

Uitgever gerechtigd de in dat lid bedoelde handelingen te (doen) verrichten voor rekening en risico 

van de Leverancier. Uitgever zal Leverancier daarvan in kennis stellen.  

(g) Uitgever is nimmer gebonden aan enige door Leverancier gestelde termijn waarbinnen door 

Uitgever kenbaar moet worden gemaakt dat de geleverde zaken afgekeurd worden althans 

waarbinnen Uitgever dient te reclameren.  

(h) Enige mededeling van Uitgever of een door haar ingeschakelde derde, in welke vorm dan ook 

gedaan, hetzij bij Leverancier, hetzij bij eventuele onderleveranciers, onderaannemers en/of derden, 

ontheft Leverancier in geen enkel opzicht van zijn aansprakelijkheid voor het nakomen van zijn 

verplichtingen zoals overeengekomen. 

 

12. Garantie 

(a) Leverancier garandeert dat de te leveren zaken dan wel een uit te voeren opdracht, of te verlenen 

diensten en/of werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en deze algemene 

inkoopvoorwaarden.  

Deze garantie omvat tenminste dat:  

(i) geleverde zaken geheel compleet en voor gebruik gereed en geschikt zijn;  

(ii) alle onderdelen in de levering zijn begrepen, ook die welke niet uitdrukkelijk in de 

Overeenkomst zijn genoemd, doch die voor een goede werking noodzakelijk zijn, inclusief de 

gebruikelijke beveiligingen,  e.d.;  

(iii) geleverde zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;  

(iv) geleverde zaken voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de 

zaken in de handel brengt;  
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(v) geleverde zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn 

voor een juist en veilig gebruik;  

(vi) geleverde zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door Uitgever verzochte 

documentatie, ongeacht of die documentatie door Uitgever is verzocht voor, tijdens of na 

het sluiten van de Overeenkomst;  

(vii) Leverancier ondersteuning zal verlenen met betrekking tot het gebruik van 

meegeleverde software teneinde de functionaliteit te waarborgen; 

(viii) geleverde zaken, een werk, diensten en/of werkzaamheden geschikt zijn voor het doel 

waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten.  

(ix) de uitvoering van een werk, diensten en/of werkzaamheden geschiedt met inachtneming 

van de eisen van goed vakmanschap en dat wordt voldaan aan de hoogste eisen die volgens 

de stand der techniek ten tijde van de uitvoering gesteld kunnen worden;  

(xi) een werk, diensten en/of werkzaamheden ononderbroken zullen worden uitgevoerd; en  

(b) Leverancier garandeert tevens dat er: niet in strijd zal worden gehandeld met de voor hem van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals, maar niet beperkt tot, de AVG.  

 

13. Geheimhouding 

(a) Leverancier is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Uitgever afkomstige informatie 

(waaronder ideeën, kennis, gegevens, procedures, en dergelijke) die hem in het kader van (de 

uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Uitgever is aangemerkt als 

vertrouwelijk dan wel waarvan Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden 

(“Vertrouwelijke Informatie”). Leverancier beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de 

personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever maakt Leverancier geen Vertrouwelijke 

Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of 

andere entiteit en zal Leverancier de Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan niet gebruiken 

anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.  

(b) De geheimhoudingsplicht als bedoeld in (a) van dit artikel (13) geldt niet voor informatie waarvan 

Leverancier met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:  

(i) voorafgaand aan openbaarmaking door Uitgever volledig in zijn bezit was zonder dat 

Leverancier daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Uitgever of een derde was 

gebonden; of  

(ii) op het moment van openbaarmaking door Uitgever reeds algemeen bekend of 

beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van 

Leverancier; of  

(iii) door Leverancier werd verworven van een derde die niet gebonden was door een 

geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of  
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(iv) door Leverancier zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door Uitgever 

geopenbaarde informatie; of  

(v) op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende 

instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of 

een ander overheidsorgaan, door Leverancier openbaar moet worden gemaakt. In dat geval 

zal Leverancier Uitgever hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de 

openbaarmaking door Leverancier, in overleg met Uitgever, kan worden beperkt tot hetgeen 

strikt noodzakelijk is.  

(c) Leverancier is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld (a) van dit artikel (13) op te leggen aan 

zijn (leidinggevende dan wel lagere) werknemers of (personeel van) onderleveranciers, 

onderaannemers of andere derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. 

Leverancier staat ervoor in dat deze werknemers/ (personeel van) derden niet in strijd handelen met 

de geheimhoudingsplicht. 

 

14. Octrooirechten en andere rechten van industriële en intellectuele eigendom 

(a) Eventueel octrooirecht en andere rechten van industriële en intellectuele eigendommen komen 

de Uitgever toe, ongeacht of betaling heeft plaatsgevonden. 

 

15. Aansprakelijkheid 

(a) ) In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier is Uitgever 

onder meer bevoegd de rechten als genoemd in artikel 11 sub (g) en (h) uit te oefenen. 

(b) Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Uitgever wordt geleden als gevolg van:  

(i) een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier en/of als gevolg 

van het handelen of nalaten van Leverancier, waaronder onrechtmatig handelen, dan wel zijn 

personeel of (personeel van) door hem ingeschakelde derden, waaronder, maar niet beperkt 

tot (onder)aannemers; en/of  

(ii) de enkele aanwezigheid van zaken van Leverancier dan wel zijn personeel of (personeel 

van) door hem ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot (onder)aannemers, 

tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het 

leidinggevend personeel van Uitgever.  

(c) De aansprakelijkheid van Leverancier heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade en is 

beperkt tot een bedrag van een miljoen euro (EUR 1 miljoen) per gebeurtenis. Deze beperking is niet 

van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier. De 

(beperking van de) aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikellid ziet enkel op vergoeding van schade 

en laat de rechtsmiddelen van Uitgever in geval van wanprestatie of enig handelen of nalaten, 

waaronder onrechtmatige daad, van Leverancier, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde 
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derden, waaronder, maar niet beperkt tot (onder)aannemers, uit hoofde van deze Overeenkomst, 

algemene inkoopvoorwaarden of de wet onverlet.  

(d) Onverminderd het bepaalde in artikel 14 sub a van deze algemene inkoopvoorwaarden, vrijwaart 

Leverancier Uitgever tegen alle aanspraken van (personeel van) derden, waaronder, maar niet 

beperkt tot, (onder)aannemers en (onder)leveranciers, in verband met de uitvoering van deze 

Overeenkomst.  

(e) Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren, 

of verzekerd zijn, en verleent Uitgever desgewenst inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt 

zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn. 

Uitgever is niet aansprakelijk voor enige (directe-, gevolg- of indirecte) schade geleden aan de zijde 

van Leverancier, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden in verband met de uitvoering 

van deze Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de 

zijde van enkel het leidinggevende personeel van Uitgever. 

(f) Uitgever is niet aansprakelijk voor enige (directe-, gevolg- of indirecte) schade geleden aan de 

zijde van Leverancier, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden in verband met de 

uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van Uitgever. 

 

16. Ontbinding 

(a) Uitgever is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 

te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder 

rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat Uitgever gehouden 

zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:  

(i) een tekortkoming door Leverancier in de nakoming van (één van) zijn/de verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden dan wel indien 

Uitgever redelijkerwijs mag aannemen dat Leverancier zijn verplichtingen niet, niet tijdig of 

niet behoorlijk zal nakomen; 

(ii) (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillietverklaring van Leverancier;  

(iii) onder curatelenstelling of onder bewindstelling van Leverancier;  

(iv) verkoop of beëindiging van de onderneming van Leverancier;  

(v) intrekking van vergunningen of certificeringen van Leverancier die voor de uitvoering van 

de Overeenkomst noodzakelijk zijn; of  

(vi) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Leverancier.  

(b) Alle vorderingen die Uitgever in (a) van dit artikel (16) genoemde gevallen op Leverancier mocht 

hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.  
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(c) Uitgever is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten 

en/of te ontbinden dan wel op te zeggen indien bijzondere omstandigheden van economische aard 

haar daartoe aanleiding geven. Leverancier zal in een dergelijk geval op redelijke wijze worden 

schadeloosgesteld voor de door hem als een rechtstreeks gevolg van de opschorting/beëindiging 

onvermijdelijk gemaakte en gedocumenteerde kosten. 

 

17. Wijziging algemene inkoopvoorwaarden  

(a) Uitgever heeft het recht de Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden te wijzigen of 

aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene inkoopvoorwaarden treden in werking 

dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking of op de 

website van Uitgever genoemd.  

 

18. Ongeldigheid van een of meer bepalingen (algemeen)  

(a) De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze algemene 

inkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de 

Overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden.  

(b) Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze algemene 

inkoopvoorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle 

omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.  

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

(a) De rechtsverhouding tussen Uitgever en Leverancier wordt beheerst door uitsluitend Nederlands 

recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

(b) Alle geschillen tussen Uitgever en Leverancier worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Zwolle, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.  

 

20. Slotbepaling  

(a) De Nederlandstalige tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke 

tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal 

prevaleert de Nederlandstalige tekst. 

 


