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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN  

VAN  

STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND 

 

 

Artikel 1 – Definities 

 

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: 

 

 Opdrachtgever  : Stichting Izore en/of Stichting Pathologie Friesland; 

 Leverancier  : de wederpartij van Opdrachtgever bij een Overeenkomst; 

 Overeenkomst  : schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en 

  Leverancier betreffende levering van zaken of diensten. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 

a. Op alle door Opdrachtgever met Leverancier gesloten Overeenkomsten zijn deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden van toepassing.  

 

b. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op Overeenkomsten wordt nadrukkelijk 

uitgesloten, in het bijzonder de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leverancier. 

 

c. Bij tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de Overeenkomst en deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging Overeenkomsten 

 

a. Een overeenkomst komt tot stand door ofwel ondertekening door Opdrachtgever en Leverancier 

van een schriftelijke overeenkomst, ofwel door een schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever 

aan Leverancier, ofwel door plaatsing van een schriftelijke bestelling door Opdrachtgever en 

daaropvolgende levering door Leverancier.  

 

b. Wijzigingen in Overeenkomsten zijn pas geldig, wanneer hier tussen Opdrachtgever en 

Leverancier schriftelijk overeenstemming over bestaat. 

 

Artikel 4 – Prijs 

 

a. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, doch inclusief alle overige kosten verband 

houdende met de nakoming van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval de kosten van 

levering op locatie van Opdrachtgever.  

 

b. Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen zijn alle overeengekomen prijzen vast.  
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Artikel 5 – Facturering en betaling 

 

a. Facturering vindt plaats na levering conform de Overeenkomst, tenzij anders afgesproken.  

 

b. De factuur bevat in ieder geval vermelding het kenmerk van de Overeenkomst, omschrijving van 

de geleverde zaken dan wel diensten. Bij levering van diensten is de factuur voorzien van een 

specificatie van verrichte werkzaamheden en bestede tijd.   

 

c. Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na factuurdatum, indien de factuur aan de hiervoor 

genoemde vereisten voldoet.  

 

d. Het is Opdrachtgever toegestaan vorderingen op de Leverancier te verrekenen met 

tegenvorderingen van de Leverancier. Omgekeerd is het Leverancier niet toegestaan haar 

vorderingen te verrekenen met de vorderingen van Opdrachtgever op Leverancier.  

 

e. Betaling van een factuur door Opdrachtgever aan Leverancier houdt geen erkenning in van 

algehele nakoming van verplichtingen door Leverancier. Opdrachtgever behoudt ondanks 

betaling, al haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Algemene 

Inkoopvoorwaarden.  

 

Artikel 6 – Levering 

 

a. Tenzij anders overeengekomen geldt als leveringsplaats het vestigingsadres van Opdrachtgever. 

 

b. Leveringen kunnen alleen plaatsvinden tussen 08.00 uur en 16.00 uur, tenzij anders 

overeengekomen.   

 

c. Overeengekomen levertermijnen gelden als fatale termijn.  

 

d. Bij dreigende levertijdoverschrijding dient de Leverancier dit onverwijld aan Opdrachtgever te 

melden. Opdrachtgever heeft in dat geval de keuze om ofwel de Overeenkomst te ontbinden ofwel 

nakoming te verlangen, in beide gevallen met behoud van het recht om schadevergoeding te 

vorderen. 

 

Artikel 7 – Keuring  

 

a. Opdrachtgever heeft altijd het recht tot keuring van de te leveren zaken, zowel voor als na de 

levering.  

 

b. Leverancier zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot de plaats van productie, bewerking of 

opslag voor keuring van de te leveren zaken, indien Opdrachtgever daartoe de wens te kennen 

geeft.  

 

c. In geval Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken afkeurt, zal Leverancier binnen door 

Opdrachtgever te stellen termijn zorg dragen voor herstel of vervanging van de te leveren of 

geleverde zaken tenzij Opdrachtgever ervoor kiest de Overeenkomst te ontbinden.  

In beide gevallen behoudt Opdrachtgever het recht daarnaast schadevergoeding te vorderen.
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d. Goedkeuring van geleverde zaken laat de overige verplichtingen van Leverancier onverlet. 

 

Artikel 8 – Tekortkoming 

 

a. Iedere tekortkoming van de Leverancier leidt zonder ingebrekestelling tot verzuim, ongeacht of de 

tekortkoming aan Leverancier kan worden toegerekend. 

 

Artikel 9 – Garantie 

 

a. Leverancier garandeert dat alle geleverde zaken/diensten beantwoorden aan de eisen die 

Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. Tevens garandeert 

Leverancier, dat alle geleverde zaken en/of diensten voldoen aan de relevante wettelijke 

bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.  

 

b. Ook al is in de Overeenkomst een garantietermijn vastgelegd, laat dat onverlet, dat ook na afloop 

van de garantietermijn de geleverde zaken en/of diensten moeten voldoen aan hetgeen 

Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, bij gebreke waarvan 

Opdrachtgever zijn aanspraken op nakoming en schadevergoeding behoudt. 

 

Artikel 10 – Zaken en hulpmiddelen 

 

a. Alle door Opdrachtgever aan Leverancier ter beschikking gestelde zaken of hulpmiddelen ter 

uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom van Opdrachtgever.  

 

b. Leverancier is verplicht deze zaken zorgvuldig te bewaren en na het voltooien van de 

Overeenkomst aan Opdrachtgever terug te geven.  

 

c. Deze zaken of hulpmiddelen zullen door Leverancier voor geen ander doel worden aangewend 

dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 11 – Verpakking 

 

a. Alle verpakkingen van door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van de Leverancier. 

De Leverancier is verplicht deze verpakkingen na aflevering van de geleverde zaken terug te 

nemen. Eventuele transportkosten komen voor rekening van de Leverancier. 

 

b. Indien verpakkingsmiddelen na levering achter blijven bij Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever 

gerechtigd deze te vernietigen op kosten van Leverancier.  

 

Artikel 12 – Risico en Eigendomsovergang 

 

a. Het eigendom van de geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de zaken 

zijn geleverd. Indien zaken gemonteerd c.q. geïnstalleerd moeten worden, dan gaat het eigendom 

na montage of installatie over.  
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b. Het risico van de geleverde zaken gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat het 

eigendom overgaat dan wel, indien keuring overeenkomstig Artikel 7 plaatsvindt na levering, 

nadat de zaken door Opdrachtgever zijn goedgekeurd. 

 

c. Indien Opdrachtgever en Leverancier overeenkomen dat bestelde goederen bij Leverancier 

opgeslagen blijven en op afroep van Opdrachtgever aan haar beschikbaar worden gesteld, dan 

gaat de eigendom van de goederen over op Opdrachtgever zodra Opdrachtgever de bestelde 

goederen heeft betaald. Het risico van deze goederen blijft bij Leverancier totdat de goederen 

feitelijk aan Opdrachtgever worden geleverd. Leverancier is in deze gevallen gehouden de 

goederen ten behoeve van Opdrachtgever te verzekeren tegen tenietgaan en diefstal.  

 

d. Leverancier doet afstand van haar recht van reclame. 

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendommen 

 

a. Leverancier garandeert, dat met de levering van de overeengekomen zaken en/of diensten geen 

inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.  

  

b. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever volledig voor alle gevolgen van inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten van derden.   

 

c. Indien Opdrachtgever door derden in rechte wordt betrokken vanwege beweerde schending van 

intellectuele eigendomsrechten, dan verplicht Leverancier zich in die procedure aan de zijde van 

Opdrachtgever te voegen en komen alle kosten van de procedure voor rekening van Leverancier. 

 

Artikel 14 – Documentatie  

 

a. Alle documentatie betrekking hebbend op de geleverde zaken en/of diensten worden gelijktijdig 

met de te leveren zaken en/of diensten aan Opdrachtgever kosteloos ter beschikking gesteld. 

  

b. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie en is gerechtigd deze documentatie 

voor eigen gebruik te vermenigvuldigen. 

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid/Vrijwaring 

 

a. Leverancier is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die 

Opdrachtgever lijdt ten gevolge van enig tekortschieten van Leverancier in de nakoming van de 

Overeenkomst.  

 

b. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de 

uitvoering van de Overeenkomst.  
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Artikel 16 – Ontbinding 

 

a. Opdrachtgever heeft in navolgende gevallen het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te 

ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling:  

  

1- bij iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier;  

2- bij faillissement of surséance van betaling van Leverancier;  

3- bij het staken van de activiteiten van Leverancier;  

4- bij liquidatie van Leverancier anders dan door faillissement of surséance van betaling.  

 

b. In voornoemde gevallen behoudt Opdrachtgever haar aanspraak op vergoeding van schade ten 

gevolge de ingeroepen ontbinding. 

 

Artikel 17 – Geheimhouding  

 

a. Leverancier verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de inhoud van de 

Overeenkomst en de uitvoering daarvan.  

 

b. Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt, dan ziet 

Leverancier erop toe dat ook deze derden zich verplichten tot geheimhouding. 

 

Artikel 18 – Inschakelen derden en contractsoverdracht 

 

a. Het is de Leverancier niet toegestaan om derden in te schakelen bij de uitvoering van de 

Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  

 

b. Ongeacht schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor het inschakelen van derden blijft 

Leverancier volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste nakoming van de 

Overeenkomst.  

c. Leverancier is zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten 

en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.  

 

Artikel 19 – Orde, veiligheid en milieu 

 

a. Bij de uitvoering van de opdracht is Leverancier verplicht nationale en internationale regels op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu correct na te leven.  

 

b. Indien Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden moet verrichten bij 

Opdrachtgever intern, dan zijn Leverancier en haar werknemers verplicht zich te houden aan de 

interne huisregels van Opdrachtgever en aanwijzingen te dien aanzien van Opdrachtgever op te 

volgen.  

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht 

 

a. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens 

Koopverdrag. 
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Artikel 21 – Geschillen 

 

a. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Leeuwarden is bevoegd kennis te nemen van 

geschillen voortvloeiende uit de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst. 


