Algemene Inkoopvoorwaarden Nierstichting
Artikel 1
Definities
Algemene Inkoopvoorwaarden: de onderhavige bepalingen;
Nierstichting: Nierstichting Nederland;
Leverancier: degene die zich hetzij als verkoper hetzij als
opdrachtnemer hetzij als aannemer jegens Nierstichting heeft
verbonden;
Overeenkomst: overeenkomst tussen de Leverancier en Nierstichting
ten behoeve van de Levering van de Leverancier aan Nierstichting;
Levering: (het leveren van) zaken en/of goederen, (het uitvoeren van)
een opdracht en/of (het aannemen van) een werk door de Leverancier.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten, rechtsbetrekkingen, aanvragen, aanbiedingen en
opdrachten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke
aard ook aan Opdrachtgever levert.
2.2 Op afwijkende en aanvullende bedingen kan door de Leverancier
slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door
Nierstichting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Op de Overeenkomst zijn uitsluitend deze Algemene
Inkoopvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van
voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.4 De Leverancier met wie eenmaal op de Algemene
Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere orders en/of overeenkomsten terzake
van Leveringen.

voorgaande niet in acht te nemen, zijn voor rekening en risico van
Leverancier.
5.2 Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de
aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van
Nierstichting geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang
van de werkzaamheden van Nierstichting en derden.
5.3 Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Nierstichting gestelde
bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen
van vakbekwaamheid en deskundigheid.
5.4 Indien naar het oordeel van Nierstichting sprake is van
onvoldoende gekwalificeerd personeel is Nierstichting bevoegd om de
verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot
onverwijlde vervanging.
5.5 Leverancier garandeert, dat de geleverde zaken 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 Nierstichting
schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet
met name zijn genoemd.
5.6 Leverancier dient actief een verminderde belasting van het milieu van
zijn producten, verpakking, grond- en hulpstoffen na te streven.
5.7 Leverancier garandeert dat bij de vervaardiging en/of levering van zijn
materialen, producten, goederen en/of diensten noch door de Leverancier
noch door zijn toeleveranciers of onderaannemers gebruik gemaakt wordt
van dwangarbeid, kinderarbeid en/of uitbuiting.

Artikel 3
Orders en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat de Leverancier de door
Nierstichting geplaatste opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel
nadat Nierstichting de offerte van Leverancier schriftelijk heeft
geaccepteerd.
3.2 Nierstichting heeft het recht een opdracht zonder nadere
ingebrekestelling in te trekken indien de Leverancier niet binnen 8
(acht) dagen na ontvangst van de door Nierstichting geplaatste
opdracht deze schriftelijk aan Nierstichting heeft bevestigd.
3.3 De Overeenkomst vervangt alle eerder gemaakte afspraken ten
aanzien van de Levering.

Artikel 6 Onderaanneming
6.1 De Leverancier is niet bevoegd om de Overeenkomst of enig deel
daarvan uit te besteden aan derden, zonder voorafgaande toestemming
van Nierstichting. Een uitbesteding zal de Leverancier niet bevrijden
van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van de
Overeenkomst.
6.2 In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van)
de verplichtingen uit de Overeenkomst van Leverancier is deze
verplicht aan Nierstichting te melden welke zekerheden zijn gesteld
voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die
wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband
met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier. De prijzen zijn
vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de
aanpassing plaatsvindt.
4.2 De Leverancier dient per (deel)levering een daarop betrekking
hebbende factuur in te dienen. Het door Nierstichting bij de schriftelijke
overeenkomst opgegeven ordernummer dient duidelijk op de factuur te
worden vermeld.
4.3 Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen
30 dagen na ontvangst van de factuur inzake de opdracht / levering
goederen en goedkeuring van de zaken en de eventuele
installatie/montage daarvan.
4.4 Nierstichting is gerechtigd de factuur te verrekenen met al
hetgeen de Leverancier uit welke hoofde dan ook aan Nierstichting
verschuldigd is.
4.5 Nierstichting is gerechtigd de betaling volledig op te schorten
indien zij een tekortkoming in de zaken en de eventuele
installatie/montage daarvan constateert.
4.6 De Nierstichting heeft het recht de door Leverancier ter zake van
de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en
loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor Nierstichting
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou
kunnen zijn, aan Leverancier te betalen door storting op diens
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
4.7 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Nierstichting te allen tijde
bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale
verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de
aanneemsom in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan de tot
inning gerechtigde instantie(s) te voldoen.

Artikel 7 Tijdstip van levering
7.1 De Leverancier dient te leveren binnen de leveringstermijn zoals
gespecificeerd in de Overeenkomst.
7.2 Zodra de Leverancier weet of verwacht dat hij geheel of
gedeeltelijk niet in staat zal zijn te leveren binnen de overeengekomen
leveringstermijn, zal hij Nierstichting hiervan onmiddellijk schriftelijk
berichten onder opgave van de reden van de vertraging. Nierstichting
zal dan onderzoeken of nadere afspraken kunnen worden gemaakt
zonder negatieve consequenties voor Nierstichting. Indien Nierstichting,
ondanks de vertraging bereid is af te nemen, zullen de hieraan verbonden additionele kosten voor rekening van de Leverancier komen.
7.3 Indien de Leverancier zijn verplichtingen voortvloeiende uit Artikel
7.1 en 7.2 niet nakomt, is Nierstichting gerechtigd zonder enig nader
uitstel de Levering te weigeren en de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, onverminderd het recht van Nierstichting om
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de
Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van
de omstandigheden op het terrein en in het gebouw van Nierstichting
waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Kosten van
vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door het

Artikel 8 Eigendomsovergang materiële zaken en/of goederen
8.1 Tenzij de bepalingen van de Overeenkomst anders bepalen gaat
de eigendom van en het risico voor de zaken en/of goederen op
Nierstichting over bij levering aan Nierstichting ter plaatse van
bestemming.
Artikel 9 Inspectie
9.1 Nierstichting en/of haar bevoegde vertegenwoordiger(s) heeft het
recht om, zowel voor, tijdens als na werkzaamheden van de
Leverancier aanwezig te zijn bij alle inspecties of deze uit te voeren, en
kennis te nemen van testen teneinde de nakoming van de specificaties
in de Overeenkomst te waarborgen. De Leverancier zal ter zake alle
noodzakelijke faciliteiten en informatie ter beschikking stellen, zijn
volledige medewerking geven en Nierstichting en/of haar bevoegde
vertegenwoordiger(s) toelaten tot de werkplaatsen waar de
Overeenkomst wordt uitgevoerd.
9.2 Inspectie van de geleverde diensten of producten door
Nierstichting zal op geen enkele manier acceptatie van de Levering
door Nierstichting inhouden.

9.3 In geval van geheel of gedeeltelijke afkeuring van de geleverde
zaken tijdens de inspectie, zal Leverancier binnen 5 werkdagen na de
schriftelijke melding van de afkeuring door Nierstichting zorgdragen
voor herstel of vervanging van de geleverde zaken en/of diensten.
Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit
artikel gestelde termijn, is Nierstichting gerechtigd de benodigde zaken
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.
Artikel 10 Kwaliteit
10.1 Indien de Levering niet voldoet aan de in de Overeenkomst
gestelde omschrijving en/of vereisten is Nierstichting gerechtigd:
a. hetzij de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de Leverancier,
in welk geval Nierstichting de Levering voor rekening en risico van de
Leverancier zal retourneren en de Leverancier gehouden is de eventuele
vooruitbetaalde bedragen te restitueren;
b. hetzij onmiddellijke vervanging door de Leverancier van de
desbetreffende Levering te vorderen;
c. hetzij reparatie door Leverancier van de desbetreffende Levering te
vorderen.
10.2 De rechten van Nierstichting als genoemd in Artikel 10.1 doen
geen afbreuk aan het recht van Nierstichting om schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in
verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst.
11.2 De Leverancier vrijwaart Nierstichting volledig voor alle
aanspraken van derden, welke voortvloeien uit schade geleden door die
derden als gevolg van een gebrek in het door Leverancier geleverde
product en/of dienst.
Artikel 12 Verpakking en vervoer
12.1 Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het
overeengekomen tijdstip, volgens de geldende Incoterm DDP
(Delivered Duty Paid).
12.2 De Leverancier is aansprakelijk voor schade die ontstaat ten
gevolge van ondeugdelijke verpakking. Indien de verpakking beschadigd is, is Nierstichting gerechtigd de Levering te weigeren zonder
controle van de inhoud en de Levering aan de Leverancier te
retourneren voor rekening van de Leverancier.
12.3 Bij de te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de
paklijst dient het ordernummer van Nierstichting te zijn vermeld,
alsmede aantallen en omschrijvingen.
12.4 Op verzoek van Nierstichting zal Leverancier, zonder daarvoor
kosten in rekening te brengen, de door haar gebruikte
verpakkingsmaterialen, dan wel (na gebruik) het totaal of onderdelen
van de goederen en/of de tastbare resultaten van geleverde diensten
afvoeren.
Artikel 13 Eigendom van goederen ter beschikking gesteld door
Nierstichting
13.1 Goederen die door Nierstichting ter beschikking zijn gesteld in
verband met de Overeenkomst blijven eigendom van Nierstichting. Indien
goederen die door Nierstichting ter beschikking zijn gesteld worden
verwerkt, bewerkt en/of gecombineerd of gemengd met goederen van
derden, zal Nierstichting eigenaar zijn van de geproduceerde goederen. De
Leverancier zal zorg dragen voor deze goederen, zal deze goederen
identificeerbaar houden en zal alle daaraan verbonden risico's dragen tot
het moment van risico-overgang.
13.2 Indien derden beslag leggen op de materialen als genoemd in
Artikel 13.1 dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
Leverancier verplicht Nierstichting zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 14 Regelgeving
14.1 De Leverancier garandeert dat alle van kracht zijnde regelgeving
en overige besluiten van toepassing op de Overeenkomst in acht
worden genomen.
14.2 De Leverancier waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en
de kwaliteit van de Levering in alle opzichten voldoet aan alle ter zake
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van
overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op
het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.
14.3 Leverancier vrijwaart Nierstichting voor aansprakelijkheid jegens
derden wegens het niet naleven door Leverancier van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.

Artikel 15 Ontbinding
15.1 Nierstichting is gerechtigd de Overeenkomst, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen,
indien:
a. de Leverancier één of meer van zijn verplichtingen jegens
Nierstichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. de Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard dan wel
zijn faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;
c. de Leverancier overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord
aanbiedt, of op andere wijze zijn handelsactiviteiten staakt;
d. door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft
aan een persoon, die deel uitmaakt van de organisatie van Nierstichting
of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers; of
e. zodanige negatieve publiciteit ontstaat over de Overeenkomst dan
wel over de Leverancier dat van Nierstichting in redelijkheid niet kan
worden gevergd de Overeenkomst te laten voortduren.
15.2 Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of
deurwaardersexploot aan Leverancier.
Artikel 16 Overmacht
16.1 Leverancier kan zich jegens Nierstichting alleen op overmacht
beroepen indien de Leverancier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 5 werkdagen na het intreden van de overmachtssituatie, onder
overlegging van de nodige bewijsstukken, Nierstichting schriftelijk van
een dergelijk beroep in kennis stelt.
16.2 In geval van een overmachtssituatie worden de verplichtingen
van beide partijen opgeschort tot het moment waarop de oorzaak is
opgeheven.
16.3 Indien Leverancier stelt dat er sprake is van een
overmachtssituatie en Nierstichting deze stelling aanvaardt, heeft
Nierstichting niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een
dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening
brengen.
Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
17.1 Leverancier garandeert dat de Levering, of het gebruik daarvan,
geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden
en vrijwaart Nierstichting en haar afnemers tegen aanspraken van
derden als gevolg van een dergelijke inbreuk.
17.2 Alle modellen, platen, films, tekeningen, stempels, andere beeld-,
geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen door Nierstichting
ter beschikking van de Leverancier gesteld, dan wel door de
Leverancier voor en op aanwijzing en kosten van Nierstichting gemaakt
of aangeschaft, zullen eigendom blijven respectievelijk worden van
Nierstichting.
17.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Nierstichting
rechthebbende op het in het kader van de Overeenkomst door
Leverancier te vervaardigen materiaal en/of diensten waarop
auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële
eigendom of soortgelijke rechten kunnen rusten. Leverancier verplicht
zich tot het verrichten van alle voor de eventuele overdracht van
auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële
eigendom of soortgelijke rechten aan Nierstichting noodzakelijke
rechtshandelingen.
Artikel 18 Geheimhouding
18.1 De Leverancier zal alle knowhow en overige vertrouwelijke
gegevens, welke hem in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst met Nierstichting ter hand worden gesteld of hem
vanwege Nierstichting ter kennis komen, uitsluitend in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst gebruiken en, voor zover belichaamd
in tekeningen etc. onmiddellijk na die uitvoering aan Nierstichting
retourneren c.q. afgeven.
18.2 Indien de Leverancier in strijd handelt met zijn uit het eerste lid
van dit artikel voortvloeiende verplichtingen, verbeurt hij aan
Nierstichting voor iedere overtreding een boete van EUR 25.000,onverminderd het recht van Nierstichting volledige schadevergoeding
van de Leverancier te vorderen.
Artikel 19 Geschillen en Toepasselijk recht
19.1 Op alle Overeenkomsten alsmede op alle nadere overeenkomsten
welke daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen in
eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te
Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van
Nierstichting om de Leverancier te dagen voor de bevoegde rechter van
de woonplaats en/of vestigingsplaats van de Leverancier.

