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Totstandkoming Opdracht 

Uitvoering van de Opdracht

In deze algemene inkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") 
wordt onder de volgende begrippen met een hoofdletter, zowel 
in enkelvoud als in meervoud, verstaan: 

Dept sluit een Opdracht altijd schriftelijk. Op het moment van 
schriftelijke ondertekening van een overeenkomst tussen Dept 
en Leverancier komt de Opdracht tot stand. Als Dept mondeling 
een Opdracht aangaat, komt er geen overeenkomst tot stand, 
tenzij Dept dit later schriftelijk bevestigt. 

Een Opdracht kan door Partijen alleen schriftelijk worden 
gewijzigd of aangevuld.


Leverancier zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en 
zoals van een deskundig professionele opdrachtnemer kan 
worden verwacht uitvoeren, met inachtneming van de redelijke 
verwachtingen en belangen van Dept.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dept zal 
Leverancier bij de uitvoering van de Opdracht geen gebruik 
maken van de diensten van andere (rechts of hulp)personen. Dit 
verbod betreft zowel zelfstandigen, medewerkers van derden 
als uitzendkrachten. 

Indien Dept voorafgaand schriftelijke toestemming heeft 
gegeven voor het inschakelen van derden zal Leverancier bij het 
inschakelen van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. Leverancier blijft, ongeacht het inschakelen van derden, 
volledig aansprakelijk jegens Dept voor de uitvoering van de 
Opdracht.

Leverancier is verplicht om alle voor Leverancier uit de Opdracht 
voortvloeiende verplichtingen, waaronder deze Voorwaarden, 
van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten die 
Leverancier in het kader van de Opdracht met derden aangaat.

De tussen Partijen overeengekomen termijnen voor uitvoering 
van de Opdracht hebben een fatale strekking, tenzij schriftelijk 
is overeengekomen dat het geen uiterste termijn betreft. Bij 
gebreke van tijdige nakoming van de Opdracht is Leverancier 
van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of 
ingebrekestelling door Dept is vereist. In dat geval is Dept 
gerechtigd haar verplichtingen op te schorten onverminderd 
haar uit de wet voortvloeiende rechten.

Zodra Leverancier weet dat zij fouten in de (uitvoering van de) 
Opdracht, een overschrijding van enige termijn of enige andere 
tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht constateert of 
verwacht, zal zij Dept daarvan onverwijld op de hoogte stellen, 
inclusief over de oorzaak, de gevolgen en eventuele 
maatregelen ter beperking van de vertraging en eventuele 
schade. Dit laat de aan Dept toekomende (vorderings)rechten 
uit hoofde van deze Voorwaarden of de wet vanwege niet tijdige 
of onjuiste, onbehoorlijke of onvolledige uitvoering van de 
Opdracht onverlet.

Leverancier mag de levering van de Dienst(en) en/of de 
Goederen alleen opschorten als een rechter zich over het 
geschil heeft uitgelaten en opschorting toestaat. Indien een 
rechter bepaalt dat Leverancier had mogen opschorten zal Dept 
de door Leverancier naar redelijkheid gemaakte kosten 
vergoeden.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, 

maken deel uit van alle (andere) schriftelijke overeenkomsten 
tussen Dept en Leverancier en zijn van toepassing op alle 
daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Dept en 
Leverancier.

Door ondertekening van de Opdracht en/of een (andere) 
overeenkomst met Dept verklaart de Leverancier dat zij kennis 
heeft genomen van de Voorwaarden en dat zij met de 
Voorwaarden akkoord gaat.

De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen 
van Leverancier wordt door Dept uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde, 
aanvullende en vervolgopdrachten aan Leverancier.

Afwijken van deze Voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer 
dat expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen Dept en 
Leverancier wordt opgenomen.



Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en/of 
Diensten:

a.	in overeenstemming zijn met de Opdracht en in het algemeen 
geschikt zijn voor het door Dept beoogde gebruik;

b.	vrij zijn van gebreken; en

c.	voldoen aan alle toepasselijke (wettelijke) eisen, voorschriften 
en in de branche gebruikelijke normen. 
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Dept: De economische eenheid van Dept Holding B.V. of haar 
rechtsopvolger en alle van tijd tot tijd met haar verbonden 
rechtspersonen en vennootschappen als bedoeld in artikel 
2:24b BW.

Dienst(en): De door Leverancier te leveren dienst(en) onder de 
Opdracht.

IE-rechten: Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, 
maar niet beperkt tot (huidige en toekomstige) auteursrechten, 
naburige rechten, databankrechten, (geregistreerde en 
ongeregistreerde) modelrechten, octrooirechten, 
handelsnamen en merkenrechten, en eventuele aanvragen 
daarvoor.  Assignment.

Goederen: Het (de) door de Leverancier te leveren goed(eren) 
onder de Opdracht.

Leverancier: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Dept een 
overeenkomst sluit tot het leveren van Goederen en/of 
Diensten.

Opdracht: De schriftelijke overeenkomst tussen Dept en 
Leverancier waarbij Leverancier zich jegens Dept verbindt tot 
het leveren van de Dienst(en) en/of Goed(eren) waarop deze 
Voorwaarden van toepassing zijn.

Overmacht: Een niet toerekenbare tekortkoming van 
Leverancier. 

Partijen: Dept en Leverancier tezamen.

Personeel van Leverancier: De door Leverencier voor de 
uitvoering van de Opdracht in te schakelen werknemers en/of 
hulppersonen.

Vergoeding: De door Dept verschuldigde vergoeding aan 
Leverancier voor de door Leverancier te verrichten Dienst(en) 
en/of te leveren Goederen.

Vertrouwelijke Gegevens: Alle door Leverancier in het kader 
van de Opdracht ontvangen en/of gecreëerde informatie, 
gegevens en gegevensbestanden van Dept en haar 
(potentiële) klanten met betrekking tot haar 
ondernemingsactiviteiten, processen, organisatie, 
(strategische) doelstellingen, werkwijzen, adviezen, modellen, 
technieken, instrumenten, (financiële) prognoses, analyses, 
studies, producten, (model)contracten, knowhow, IE-rechten, 
computersoftware, systeemontwerpen, werknemers, 
leveranciers, klanten en relaties en andere persoonsgegevens 
en andere geestesproducten van Dept, ongeacht in welke 
vorm of wijze waarop deze zijn gemaakt of opgeslagen. 
Daarnaast zijn Vertrouwelijke Gegevens gegevens die door 
Dept als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Voorwaarden: Deze algemene inkoopvoorwaarden van Dept.



Duur en beëindiging Facturering en Betaling

Intellectuele Eigendom 

Overmacht

Vergoeding

Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. In 
de Opdracht wordt een levertijd voor de Dienst(en) en/of 
Goed(eren) afgesproken.

Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken 
van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan, door 
volbrenging van de Opdracht dan wel door opzegging. Dept is 
te allen tijde bevoegd tot opzegging van de Opdracht voor 
bepaalde tijd. In een dergelijk geval heeft Leverancier 
uitsluitend recht op betaling van de tot dan toe verrichte 
werkzaamheden en eventueel reeds gemaakte kosten. 
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, dient 
opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd schriftelijk te 
gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van twee 
(2) maanden. Leverancier heeft geen bevoegdheid tot 
opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd. 

Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. 
Ieder der Partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens 
andersluidende schriftelijke afspraken, dient opzegging van 
een Opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te gebeuren met 
inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit 
artikel is Dept bevoegd de Opdracht zonder schriftelijke 
opzegging, ingebrekestelling, gerechtelijke tussenkomst of 
enige vorm van schadevergoeding, met onmiddellijke ingang te 
beëindigen onverminderd het recht van Dept op 
schadevergoeding en restitutie van de Vergoeding  ingeval: 

a.	Leverancier zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan 
de met Dept gesloten Opdracht inclusief deze of gewijzigde 
Voorwaarden; en/of

b.	Leverancier in staat van faillissement is verklaard, surseance 
van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het 
vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Leverancier zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en 
zaken die eigendom van Dept zijn na het eindigen van de 
Opdracht onverwijld aan Dept ter hand stellen. 


Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de 
Opdracht, dienen alle bedragen op facturen in Euro’s te worden 
vermeld. 

Leverancier stuurt de factuur nadat de Diensten en/of 
Goederen zijn geleverd en acceptatie van de Diensten en/of 
Goederen door Dept heeft plaatsgevonden. Facturen dienen te 
worden gezonden aan het in de Opdracht opgegeven 
factuuradres. Op alle facturen dient het opdrachtnummer te 
worden vermeld. 

Dept vergoedt geen werkzaamheden die niet in de Opdracht 
zijn vastgelegd of die tegen een andere prijs zijn uitgevoerd 
dan schriftelijk overeengekomen in de Opdracht.

Alle aan Dept in rekening gebrachte bedragen worden binnen 
dertig (30) werkdagen na ontvangst van een juiste factuur door 
Dept voldaan, met dien verstande dat deze termijn niet eerder 
aanvangt dan nadat Dept de geleverde Goederen en/of 
Diensten heeft geaccepteerd.

Op eerste verzoek van Dept dient Leverancier een specificatie 
en aanvullende stukken aan Dept te verstrekken waaruit volgt 
waarop de factuur is gebaseerd.

Indien Dept een vordering op Leverancier heeft, kan het 
bedrag hiervan op het bedrag dat Dept aan Leverancier is 
verschuldigd worden ingehouden.


Ingeval van Overmacht informeert Leverancier Dept direct. Dit 
dient schriftelijk en onderbouwd te gebeuren. Leverancier 
moet haar uiterste best doen om zo snel mogelijk weer de op 
haar rustende verplichtingen uit de Opdracht uit te voeren.

Onder Overmacht wordt onder meer niet verstaan: 
ondercapaciteit of ziekte bij Leverancier, stakingen, blokkades 
of stiptheidsacties, transportbelemmeringen, vertraagde 
levering, tekort aan of ongeschiktheid van materialen, diefstal, 
overstroming, handelingen van de overheid, liquiditeit- of 
solvabiliteitsproblemen bij Leverancier en/of storingen in 
netwerken waarvan Leverancier gebruik maakt. 

Indien de Overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, 
is Dept gerechtigd de Opdracht op te zeggen, zonder 
gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, 
ongedaanmaking of compensatie.


De hoogte van de Vergoeding, danwel de uitgangspunten voor 
de berekening van de Vergoeding indien de Vergoeding 
afhankelijk is van uitvoering van de Opdracht, is vastgelegd in 
de Opdracht. De Vergoeding blijft tijdens de looptijd van de 
Opdracht ongewijzigd.

De Vergoeding is in Euro’s en exclusief btw, tenzij nadrukkelijk 
anders vermeld staat in de Opdracht. De Vergoeding is inclusief 
alle bijkomende kosten die verband houden met de Opdracht 
en de verplichtingen van Leverancier onder de Opdracht, zoals 
bijvoorbeeld belastingen en reis- en verblijfkosten van 
Leverancier, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat in de 
Opdracht.

Wijzigingen in lonen, belastingen en andere 
kostprijsbepalende factoren kunnen niet leiden tot een 
aanpassing van de Vergoeding naar boven.
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Alle IE-rechten op door Dept  in het kader van de Opdracht 
verstrekte informatie, materialen en ontwerpen berusten en 
blijven berusten bij Dept of haar licentiegevers. 

Dept verleent hierbij aan Leverancier een niet-exclusieve 
licentie om IE-rechten van Dept of haar licentiegevers te 
gebruiken uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het leveren 
van de Goederen en/of Diensten in het kader van de Opdracht. 
Het staat Leverancier niet vrij de IE-rechten te sub-licenseren 
aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Dept.

Leverancier zal in het kader van de Opdracht Goederen en/of 
Diensten leveren die mogelijk direct of indirect leiden tot IE-
rechten. Alle IE-rechten die aldus ontstaan en de materialen 
waarop zij rusten komen exclusief toe aan Dept.

De in het kader van de Opdracht ontstane IE-rechten worden 
bij deze op voorhand door Leverancier overgedragen aan Dept, 
welke overdracht Dept bij deze aanvaardt. 

Voor zover voorshandse overdracht niet mogelijk is zal 
Leverancier op eerste verzoek van Dept alsnog de bedoelde 
overdracht realiseren door middel van het onverwijld 
ondertekenen van een akte van overdracht zoals opgemaakt 
door Dept, en alle overige handelingen verrichten die daartoe 
noodzakelijk zijn.  Leverancier  verleent tevens aan Dept bij 
voorbaat een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht 
om in haar naam alle relevante handelingen uit te voeren of 
documenten te ondertekenen om de overdracht van deze IE-
rechten te bewerkstelligen.

Voor zover overdracht van de in het kader van deze Opdracht 
ontstane IE-rechten niet mogelijk is, verkrijgt Dept van 
Leverancier een exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, 
eeuwigdurende, onherroepelijke, onbezwaarde en royaltyvrije 
licentie voor het gebruik van deze IE-rechten.

Leverancier erkent dat de vergoeding voor de overdracht en 
eventuele licentiëring van IE-rechten verdisconteerd is in de 
door Dept aan Leverancier betaalde Vergoeding voor de door 
haar geleverde Goederen en/of Diensten in het kader van de 
Opdracht, en dat Leverancier geen recht heeft op enige 
aanvullende vergoeding hiervoor.

Indien Leverancier morele rechten (zoals naamsvermelding of 
verzet tegen wijziging) heeft met betrekking tot de resultaten 
van de in het kader van haar Opdracht geleverde Goederen en/
of Diensten, doet Leverancier hierbij afstand van deze rechten, 
voor zover toegestaan bij wet.

Leverancier zal niets doen of nalaten wat kan leiden tot schade 
aan of waardevermindering van de in het kader van deze 
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Opdracht ontstane IE-rechten en/of andere IE-rechten van 
Dept. In het bijzonder zal Leverancier niets doen dat kan leiden 
tot afbreuk aan de geldigheid, reputatie of het onderscheidend 
vermogen van geregistreerde merken van Dept. Leverancier 
zal geen merken aanvragen die overeenstemmen met enig 
merk van Dept.

Leverancier garandeert dat (i) zij uitsluitend rechthebbende is 
op de over te dragen IE-rechten; (ii) zij bevoegd is tot de 
overdracht; (iii) alle aan Dept over te dragen IE-rechten 
onbezwaard zijn en (iv) de door haar geleverde Goederen en/
of Diensten geen inbreuk maken op de rechten van derden, 
waaronder IE-rechten, en dat het gebruik ervan ook op een 
andere manier niet onrechtmatig is. Leverancier vrijwaart Dept 
tegen alle (dreigende) aanspraken van derden betreffende een 
(eventuele) inbreuk op IE-rechten en/of op andere rechten van 
die derde en zal alle schade vergoeden die Dept lijdt en alle 
kosten die Dept maakt als de door haar geleverde Goederen 
en/of Diensten wel inbreuk maken op enig recht van een derde 
en/of onrechtmatig is.

Leverancier zal haar verplichtingen op grond van dit artikel 
tevens opleggen aan door haar in te schakelen derden.




van persoonsgegevens handelt, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 
2015/679) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Op verzoek van Dept maakt Leverancier aan Dept inzichtelijk 
hoe zij hieraan invulling geeft. Leverancier vrijwaart Dept voor 
de schade die Dept lijdt door het niet nakomen van deze wet- 
of regelgeving door Leverancier.

Leverancier geeft geen persoonsgegevens door naar een land 
buiten de Europese Economische Ruimte in de zin van 
Hoofdstuk V van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Dept.

Leverancier zal bij het uitvoeren van de Opdracht passende 
technische en organisatorische maatregelen treffen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen 
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek 
en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de 
aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich 
brengen. Leverancier legt de maatregelen schriftelijk vast.

Leverancier vrijwaart Dept van elke (rechts)vordering van 
derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke 
hoofde dan ook, in verband met de verwerking van de 
persoonsgegevens in het kader van de Opdracht.

Indien Leverancier in het kader van de Opdracht 
persoonsgegevens verwerkt voor Dept en naar het oordeel van 
Dept kwalificeert als "verwerker" in de zin van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, sluiten Dept en 
Leverancier een afzonderlijke verwerkersovereenkomst, welk 
format Dept zal aanleveren.

10.10

10.11

Geheimhouding en Omgang met 

Vertrouwelijke Gegevens

Privacy en Persoonsgegevens

Leverancier garandeert dat zij alle Vertrouwelijke Gegevens die 
zij heeft gekregen tijdens de Opdracht geheimhoudt en niet (al 
dan niet met behulp van derden) zal verveelvoudigen, 
openbaren of exploiteren, tenzij Leverancier van Dept 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verkregen. Het is 
Leverancier toegestaan Vertrouwelijke Gegevens uitsluitend in 
het kader van en voor zover passend binnen het doel van de 
Opdracht te gebruiken.

Leverancier zal haar verplichtingen op grond van dit artikel 11 
aan door haar in te schakelen derden opleggen en spreekt met 
het Personeel van Leverancier en door haar ingeschakelde 
derden geheimhouding af met gelijke strekking als de 
verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel.

De verplichting tot geheimhouding zoals opgenomen in dit 
artikel 11 geldt niet voor informatie die algemeen bekend is of, 
na verloop van tijd wordt, zonder dat dergelijke bekendwording 
te wijten is aan een schending van dit artikel 11 en/of enige 
andere geheimhoudingsverplichting die voortvloeit uit een 
overeenkomst tussen Partijen.

Leverancier staat ervoor in dat de Vertrouwelijke Gegevens van 
Dept voor derden niet toegankelijk zijn dan wel door 
Leverancier worden gesteld, tenzij Dept hiervoor voorafgaande 
schriftelijk toestemming geeft.

Op verzoek van Dept stelt Leverancier alle onder de Opdracht 
door Leverancier verkregen Vertrouwelijke Gegevens binnen 
tien (10) kalenderdagen aan Dept op hanteerbare wijze ter 
beschikking (zonder daar zelf kopieën van te behouden), dan 
wel vernietigt zij deze.

Als Dept Vertrouwelijke Gegevens in elektronische vorm aan 
Leverancier heeft verstrekt, geeft Leverancier deze 
Vertrouwelijke Gegevens op dezelfde wijze terug (zonder 
daarvan kopieën te behouden). 

Als Leverancier Vertrouwelijke Gegevens van Dept krijgt en 
bewaart, maakt Leverancier ter beveiliging en behoud van deze 
gegevens periodiek een back-up zodat alle gegevens 
(inclusief de meest recente) weer teruggevonden kunnen 
worden. Leverancier stelt deze back-up op verzoek van Dept 
binnen tien (10) kalenderdagen na zulks verzoek toegankelijk 
en bruikbaar ter beschikking aan Dept.

Indien Vertrouwelijke Gegevens verloren gaan door een 
systeemstoring of een gebruikersfout, is Leverancier in staat 
vanaf de laatste beschikbare back-up deze gegevens terug te 
halen. Dit gebeurt alleen op verzoek en na toestemming van 
Dept.


Leverancier garandeert dat zij bij het uitvoeren van de 
Opdracht in overeenstemming met alle geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van de bescherming 
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Beveiliging en Compliance

Aansprakelijkheid

Leverancier staat in voor de beveiliging van de Dienst(en), 
Goederen en de Vertrouwelijke Gegevens en zorgt voor 
passende technische en organisatorische maatregelen. 

Leverancier zorgt ervoor dat interne procedures en 
beveiligingsbeleid wordt geïmplementeerd en actueel wordt 
gehouden. 

Leverancier heeft interne procedures en beveiligingsbeleid 
zodanig ingericht dat zij voldoet aan de Opdracht. 

Leverancier toetst de effectiviteit van interne procedures en 
beveiligingsbeleid op het bestaan en de werking ervan om zo 
betrouwbare en veilige Diensten en/of Goederen aan Dept te 
leveren. 

Indien zich een compliance incident voordoet meldt 
Leverancier dit direct en in ieder geval binnen twaalf (12) uur 
na de ontdekking aan Dept. 

Afhankelijk van de aard en de ernst zal Dept bepaalde 
compliance incidenten moeten melden aan de 
toezichthouders. Als Leverancier op grond van de wet een 
zelfstandige meldplicht heeft richting toezichthouders, 
overleggen Partijen hoe zij hier invullen aan kunnen geven. 




Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Dept lijdt als 
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht 
door Leverancier of een onrechtmatige daad van Leverancier 
jegens Dept. 

Leverancier is verplicht een verzekering af te sluiten die 
voldoende dekking geeft voor de gevolgen die enige 
aansprakelijkheid van Leverancier als bedoeld in artikel 14.1 
kan hebben. Leverancier is verplicht op eerste verzoek van 
Dept een kopie van deze verzekering aan Dept te verstrekken. 

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid 
van Dept, zal Leverancier Dept vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden uit welke hoofde dan ook in verband met of 
voortvloeiende uit de Opdracht.
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Overdracht van Rechten en Verplichtingen Wijziging Voorwaarden

Slotbepalingen

Risico- en Eigendomsovergang

Transport

Verpakking

Personeel van Leverancier

Het is Leverancier niet toegestaan de rechten of verplichtingen 
voortvloeiend uit de Opdracht of andere met Dept gesloten 
overeenkomsten (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde 
partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dept. 
Dept is gerechtigd haar rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit de Opdracht of andere gesloten 
overeenkomsten (gedeeltelijk) over te dragen of te 
(sub)licentieren aan derden zonder voorafgaande 
toestemming van Leverancier.

Indien Leverancier uit de Opdracht voortvloeiende 
verplichtingen (gedeeltelijk) overdraagt aan een derde partij 
(met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.1), blijft zij 
jegens Dept aansprakelijk voor  nakoming van de Opdracht.


Dept heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en de 
gewijzigde Voorwaarden op de Opdracht van toepassing te 
verklaren. Dergelijke wijzigingen zullen bindend zijn dertig (30) 
dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Leverancier. 

Indien Leverancier niet akkoord gaat met de wijzigingen dient 
zij dit binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van dertig 
(30) dagen per aangetekende brief aan Dept mede te delen. Na 
ontvangst door Dept van de aangetekende brief heeft Dept het 
recht de Opdracht onmiddellijk te beëindigen zonder 
schadeplichtig jegens Leverancier te zijn.


Leverancier mag de namen, handelsnamen en merken van 
Dept niet zonder Dept’s voorafgaande schriftelijke 
toestemming gebruiken. Ook mag Leverancier geen melding 
maken van het bestaan van de relatie tussen Partijen, tenzij 
Dept hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming 
geeft. Dept kan aan het geven van deze toestemming naar haar 
eigen inzicht voorwaarden verbinden.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van 
deze Voorwaarden danwel de Opdracht ongeldig worden 
verklaard zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden 
en/of de Opdracht volledig van kracht blijven en zullen Dept en 
Leverancier in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en 
strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in 
acht worden genomen.

Op de Opdracht is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het 
Weens Koopverdrag (United Nations Convention on contracts 
for the sale of goods) sluiten Partijen uitdrukkelijk uit.

Als Partijen er niet in slagen een geschil door middel van goed 
overleg tot een oplossing te brengen, wordt het geschil 
exclusief aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 
Amsterdam.


Eigendom van de Goederen gaat over op Dept nadat de 
Goederen op de afgesproken plaats zijn overgedragen of 
(indien van toepassing) zijn gemonteerd respectievelijk 
geïnstalleerd.

Het risico van de Goederen gaat over op Dept op het moment 
dat zij de Goederen nadrukkelijk heeft aanvaard. Het risico met 
betrekking tot afgekeurde Goederen blijft dus op Leverancier 
rusten. 

Leverancier heeft geen retentie- of opschortingsrecht met 
betrekking tot de Goederen.


Leverancier zorgt voor het transport van de Goederen en de 
kosten daarvan komen voor haar rekening, tenzij vooraf 
schriftelijk anders overeengekomen.

Leverancier is aansprakelijk voor schade aan of verlies van 
Goederen veroorzaakt bij het laden, transport en/of lossen, 
alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of 
onvoldoende verpakking. Leverancier dient zich afdoende te 
verzekeren voor risico's gedurende het transport.


Leverancier zorgt voor een deugdelijke verpakking van de 
Goederen en zal daarbij geen gebruik maken van verpakkingen 
die volgens de wetenschap milieubelastend zijn of anderszins 
een bedreiging voor veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen 
vormen.

Dept heeft altijd het recht de (transport)verpakkingsmiddelen 
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 worden vernietigd 
gebeurt zulks voor risico en rekening van Leverancier.


Leverancier verplicht zich de wet- en regelgeving, alsook de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden (waaronder een van 
toepassing zijnde cao en de regels omtrent betaling van 
minimumloon), na te leven ten opzichte van het Personeel van 
Leverancier.

Leverancier en het Personeel van Leverancier dient  zich te 
houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op 
de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid vreemdelingen 
(WAV) en Leverancier vrijwaart Dept tegen elke 
aansprakelijkheid in dit verband.

Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van 
Leverancier en Derden, ook die krachtens de belasting- en 
sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van 
Leverancier. Leverancier vrijwaart Dept tegen elke 
aansprakelijkheid in dit verband. 
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