ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
ZON Holding B.V. gevestigd te Venlo, Venrayseweg 104, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of
aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘ZON’, heeft de navolgende Algemene
Inkoopvoorwaarden vastgesteld.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van
alle door ZON gedane aanvragen tot het uitbrengen van offertes dan wel tot het aangaan
van een overeenkomst, de door de wederpartij (hierna “de opdrachtnemer”) verstrekte
offertes en gedane aanbiedingen, op opdrachten van ZON, op opdrachtbevestigingen van
de opdrachtnemer, op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overige
rechtsbetrekkingen tussen partijen. Aldus zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van
toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van ZON en de opdrachtnemer ter
zake.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden binden ZON enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen
uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen ZON en de opdrachtnemer zijn
overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben
slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
3. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van opdrachtnemer terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen.
4. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende en toekomstige
overeenkomsten, ook indien daarbij niet naar deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt
verwezen.
5. ZON is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het door ZON aangekondigde tijdstip.
6. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet. ZON en de opdrachtnemer zijn gehouden bepalingen die nietig
zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk
dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.
Artikel 2 Aanbod en overeenkomst
1. Alle door ZON, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanvragen en verstrekte opdrachten,
zijn – zolang niet aanvaard door de opdrachtnemer - geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk
en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel of vertegenwoordigers
binden ZON pas nadat en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Alle door de opdrachtnemer in het kader van een aanbieding te maken kosten zijn voor zijn
rekening.
4. ZON kan van de opdrachtnemer eisen dat hij een gedaan aanbod gestand doet.
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5. ZON is alleen aan haar opdracht gebonden, indien de opdracht binnen 10 dagen na
verzending door de opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard, tenzij in de opdracht een andere
uiterste aanvaardingstermijn is genoemd.
6. Indien partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende
afspraken dan wel wijzigingen met elkaar zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts
bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de door ZON
geplaatste opdracht.
7. Het is ZON toegestaan de overeenkomst te wijzigen. De overeengekomen vergoeding zal in
dat geval in evenredigheid tot de wijziging worden aangepast. Eventueel minder te
verrichten werkzaamheden, voor zover niet reeds verricht, en eventuele (overige)
kostenbesparingen zullen daarbij worden verdisconteerd.
Artikel 3 Prijzen
1. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden
in euro’s weergegeven en zijn steeds inclusief belastingen en accijnzen, in- en uitvoerrechten, verpakkingskosten, keuringen, documentatie, transportkosten, verzendkosten,
verzekeringspremies, aflevering op de door ZON aangewezen plaats, overige kosten (zoals
eventuele kosten van montage en instructie door de opdrachtnemer) en zijn vast voor de
duur van de overeenkomst.
2. Een geoffreerde dan wel overeengekomen prijs is vast en kan door de opdrachtnemer niet
eenzijdig worden verhoogd, ook niet indien de opdrachtnemer wordt geconfronteerd met
een kostprijsverhoging, tenzij ZON uitdrukkelijk en schriftelijk met de prijsverhoging
akkoord gaat.
3. Prijsindexeringen zijn niet toegestaan, tenzij vooraf overleg heeft plaatsgevonden met ZON
en ZON uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met de prijsindexeringen.
Artikel 4 Levering
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, dient geleverd
te worden “Delivered Duty Paid” op het door ZON aangewezen adres, conform de laatste
versie van de Incoterms.
2. De overeengekomen levertijd (waaronder eveneens wordt verstaan de termijn waarbinnen
de opdrachtnemer de overeengekomen diensten moet verrichten) is een fatale termijn,
tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. De opdrachtnemer is bij overschrijding van de levertijd zonder ingebrekestelling in verzuim.
In geval van vertraging in de aflevering is de opdrachtnemer gehouden om alle schade die
voor ZON, of een derde waarmee ZON contracteert, voortvloeit uit de termijnoverschrijding, te vergoeden. Indien bij niet tijdige levering een boete is overeengekomen, laat
dit het recht van ZON op volledige schadevergoeding onverlet.
4. Indien de opdrachtnemer verwacht dat de levertijd waartoe hij zich heeft verbonden, door
hem niet kan worden nagekomen, dient hij ZON hiervan onverwijld schriftelijk op de
hoogte te stellen onder opgave van redenen. Indien de opdrachtnemer nalaat ZON tijdig
schriftelijk op de hoogte te stellen, dan wel nalaat een reden op te geven, kan een beroep op
een niet-toerekenbare overschrijding van de levertijd niet worden gehonoreerd. Ook niet
indien er sprake zou zijn van een overmachtsituatie.
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5. ZON is in geval van niet-tijdige levering gerechtigd om hetzij aan de opdrachtnemer een
nadere termijn te stellen waarbinnen deze alsnog aan zijn leveringsverplichting moet
voldoen, hetzij de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder tot vergoeding van enige schade van de opdrachtnemer gehouden te zijn.
6. In geval van niet-tijdige levering kan ZON naast schadevergoeding aanspraak maken op
vergoeding van de extra kosten die zij noodgedwongen heeft moeten maken ter redelijke
vervanging van de door de opdrachtnemer niet geleverde zaken dan wel niet verleende
diensten.
7. Levering vindt plaats voor rekening van de opdrachtnemer door aflevering op het door
ZON opgegeven afleveradres, tenzij partijen ter zake schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen. Op het moment dat de zaken worden afgeleverd op het door ZON
opgegeven afleveradres gaat het risico van de zaken over op ZON. De overeengekomen
diensten dienen te worden verleend dan wel te worden verricht op de door ZON opgegeven
plaats van verrichting.
8. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtnemer de door hem te leveren zaken
ten behoeve van ZON zal opslaan, al dan niet bij hem zelf of bij een derde, vindt de aflevering
plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
9. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het transport van de zaken tot aan de aflevering
aan ZON of aan een door ZON aangewezen derde. Uit dien hoofde is de opdrachtnemer
aansprakelijk voor alle schade welke is ontstaan tijdens het laden, transport, lossen,
installeren en monteren van de zaken, ook indien bij de uitvoering van enige leveringshandeling gebruik wordt gemaakt van personeel van ZON. De opdrachtnemer dient de
zaken die door of tijdens het laden, transport, lossen, installeren en monteren beschadigd of
verloren zijn gegaan, gratis te herstellen of te vervangen, één en ander ter keuze van ZON.
10. De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform de voorschriften van ZON te zijn
gemerkt, zodat zij de plaats van bestemming in goede staat bereiken. Bij de zaken dient een
gebruiksaanwijzing en een paklijst aanwezig te zijn waarop in ieder geval staat vermeld het
ordernummer van ZON alsmede het soortnummer, aantal(len), omschrijving(en) en de
contactpersoon van ZON. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
onvoldoende verpakking.
11. Indien ZON om welke reden dan ook niet in staat is de ter levering aangeboden zaken af te
nemen dan wel om uitstel verzoekt, zal de opdrachtnemer gedurende een nader overeen te
komen termijn de zaken voor zijn rekening en risico deugdelijk verpakt en herkenbaar
bestemd voor ZON opslaan en bewaren op zodanige wijze dat de geschiktheid van de zaken
gewaarborgd blijft en het vereiste kwaliteitsniveau wordt behouden.
12. ZON is steeds bevoegd de volgorde van de leveranties nader te bepalen en daarmee in te
passen in de voortgang van haar werkzaamheden, ook indien de overeenkomst een andere
volgorde inhoudt.
13. Indien niet alle zaken op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd, en ZON naar
aanleiding daarvan de overeenkomst ontbindt, kan ZON deze ontbinding desgewenst tevens
laten gelden ten aanzien van al door de opdrachtnemer krachtens dezelfde overeenkomst
geleverde zaken, indien deze zaken niet meer doeltreffend kunnen worden gebruikt ten
gevolge van het niet (tijdig) afleveren van de overige zaken.
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Artikel 5 Garantie en inspectie
1. De opdrachtnemer garandeert dat te leveren zaken en/of te verlenen diensten beantwoorden aan de overeenkomst, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij
zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de
wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, alsmede aan alle overige eisen die ZON
heeft gesteld, zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit.
2. ZON heeft zowel voorafgaande aan, tijdens dan wel na de levering of dienstverlening het
recht de zaken en/of te verlenen en/of de verleende diensten op kosten van de opdrachtnemer te onderwerpen aan keuring, controle en/of beproeving. Keuring, controle,
beproeving en/of akkoordbevinding ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid op grond van de overeenkomst of deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.
3. Indien bij keuring, controle en/of beproeving blijkt dat de zaken en/of de te verlenen c.q. de
verleende diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ZON het recht om de
zaken en/of de diensten binnen een termijn van dertig dagen nadat haar de tekortkoming is
gebleken schriftelijk af te keuren.
4. Indien de zaken en/of de verleende diensten niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1
van dit artikel, zal de opdrachtnemer voor zijn rekening en risico de zaken en/of verleende
diensten ter keuze van ZON herstellen of vervangen, tenzij ZON de voorkeur geeft aan
ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden en/of een vermindering van de overeengekomen prijs met
dien verstande dat de opdrachtnemer niet eenzijdig kan bepalen welke prijsvermindering
recht doet aan de geconstateerde gebreken. Partijen dienen ter zake overeenstemming te
hebben.
5. De opdrachtnemer is verplicht om onderdelen van de geleverde zaken gedurende de
gebruikelijke levensduur van de zaken in voorraad te houden.
Artikel 6 Betalingen
1. Eerst nadat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan,
mag hij de overeengekomen prijs aan ZON factureren, waarna betaling door ZON zal
plaatsvinden binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur.
2. Aan betaling van de factuur kan de opdrachtnemer geen rechten ontlenen en de betaling
houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. Betaling ontslaat de opdrachtnemer niet
van enige garantie- en/of schadevergoedingsverplichting.
3. ZON is gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar eigen
vorderingen, al dan niet opeisbaar, op de opdrachtnemer en/of daaraan gelieerde ondernemingen. De opdrachtnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer
verschuldigde bedragen.
4. ZON is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht
te verlangen dat de opdrachtnemer voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie laat afgeven door een voor ZON acceptabele bankinstelling teneinde
nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer veilig te stellen.
5. ZON is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, van de leverancier te eisen dat er op de
factuur te allen tijde een referentie ligt naar een achterliggende, valide, overeenkomst c.q.
inkooporder(nummer).
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Artikel 7 Eigendom
1. De eigendom van de door de opdrachtnemer te leveren zaken gaat over op het moment van
de levering.
2. De door de opdrachtnemer te leveren zaken dienen onbezwaard en vrij te zijn van rechten
van derden. Indien de opdrachtnemer toch zaken aan ZON heeft geleverd die in eigendom
toebehoren aan een derde dan wel waarop anderszins rechten van derden rusten, dan
vrijwaart de opdrachtnemer ZON voor alle claims van deze derde die verband houden met
schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke de opdrachtnemer aan ZON
heeft geleverd, alsmede schade aan deze zaken zelf.
3. Het staat ZON vrij de door de opdrachtnemer geleverde zaken te allen tijde door te verkopen
en/of te leveren aan derden.
4. ZON is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken op een eerder
tijdstip zal plaatsvinden dan op het moment van levering. De opdrachtnemer zal de zaken
alsdan merken als herkenbaar eigendom van ZON en ZON vrijwaren voor verlies,
beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
5. Alle modellen, onderdelen, tekeningen, mallen, foto's, informatiedragers en andere
hulpmiddelen die door ZON ter beschikking van de opdrachtnemer worden gesteld dan wel
door de opdrachtnemer ten behoeve en op kosten van ZON zijn aangeschaft, zijn dan wel
worden eigendom van ZON.
6. De opdrachtnemer dient alle hulpmiddelen die ZON ter uitvoering van de overeenkomst ter
beschikking stelt met de uiterste zorgvuldigheid te controleren. Dit geldt ook ten aanzien
van door ZON verzochte wijzigingen of aanpassingen in de ter beschikking gestelde of door
de opdrachtnemer vervaardigde zaken en hulpmiddelen. De opdrachtnemer dient door hem
geconstateerde (vermoedelijke) onjuistheden onmiddellijk en schriftelijk aan ZON mede te
delen.
7. De opdrachtnemer zal de door ZON ter beschikking gestelde en/of in haar opdracht
geproduceerde zaken en informatie niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter
beschikking zijn gesteld. De opdrachtnemer zal de in opdracht of ten behoeve van ZON
vervaardigde mallen uitsluitend gebruiken voor de productie van aan ZON te leveren zaken.
8. De opdrachtnemer zal de hiervoor bedoelde zaken en informatie op geen enkele wijze aan
derden ter beschikking stellen of ter inzage geven en is verplicht deze zaken en informatie
op eerste verzoek aan ZON te retourneren.
9. De opdrachtnemer zal de hiervoor bedoelde hulpmiddelen in goede staat houden en tegen
de risico's van beschadiging, brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden bij een solide
verzekeringsmaatschappij. De opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van ZON
bewijs over te leggen van deze verzekering.
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Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering
1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook en op welke
wijze dan ook ontstaan of toegebracht, die voor ZON en/of derden, daaronder begrepen
personen en ondernemingen werkzaam bij of voor ZON, ontstaan in verband met of als
gevolg van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of geleverde zaken, de
aanwezigheid van niet gewenste residuen of overschrijding van normen, MRL’s,
(bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de door de opdrachtnemer geleverde zaken,
handelen en/of nalaten van de opdrachtnemer, diens personeel, diens onderaannemers
en/of leveranciers. De opdrachtnemer is in het bijzonder ook aansprakelijk voor de schade
die ZON lijdt als gevolg van recall-acties bij ZON zelf dan wel bij derden.
2. De opdrachtnemer vrijwaart ZON voor alle aanspraken van derden (waaronder tevens
worden begrepen personeel en medewerkers van ZON) jegens ZON op vergoeding van
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid van dit artikel. Onder
aanspraken van derden jegens ZON zijn ook begrepen aanspraken van derden op grond van
productaansprakelijkheid voortvloeiende uit gebreken in de geleverde zaken en/of
verleende diensten. Deze vrijwaring geldt in het bijzonder ook indien ZON niet aan haar
verplichtingen jegens derden, zoals een contractspartij van ZON, kan voldoen ten gevolge
van een tekortkoming van de opdrachtnemer en/of anderen die door de opdrachtnemer bij
de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, in de nakoming van de overeenkomst.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat, is de opdrachtnemer
voortdurend verplicht tijdig de nodige maatregelen voor beperking van schade en herstel
daarvan te nemen, dan wel te doen nemen.
4. De opdrachtnemer is gehouden om zich tegen de hiervoor bedoelde risico's en schades te
verzekeren bij een solide verzekeringsmaatschappij. De Opdrachtnemer is gehouden op
eerste verzoek bewijs over te leggen van deze verzekering en de tijdige betaling van de voor
de verzekering verschuldigde premie alsmede een kopie van de polis inclusief polisvoorwaarden te overleggen. De opdrachtnemer zal zich onthouden van iedere handelwijze of
nalaten, die negatieve gevolgen kan hebben voor de dekking onder de verzekering. Onder
de in dit artikellid bedoelde verzekeringsplicht valt in ieder geval ook het afsluiten van een
verzekering voor productaansprakelijkheid.
5. ZON is jegens de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de wijze
waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt. Meer in het
bijzonder is ZON niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bedrijfsschade
daaronder begrepen. De in dit artikellid opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid
gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens
ZON.
6. In alle gevallen waarin ZON toch gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding
zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de
verzekeraar van ZON wordt uitgekeerd. De verzekeringspolis en de polisvoorwaarden zijn
ter inzage beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze
verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
factuur die correspondeert met de overeenkomst op basis waarvan de opdrachtnemer
claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad
EUR 40.000.
Algemene Inkoopvoorwaarden ZON per 1 december 2020

pag. 6/12

7. Onder schade in de zin van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is begrepen ieder nadeel in
welke vorm dan ook, zowel direct als indirect, waaronder mede wordt begrepen een
boetebeding in de verhouding tot derden, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade en
gevolgschade zoals schade ter zake van gederfde winst.
Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht aan de zijde van ZON dan wel de opdrachtnemer is ZON gerechtigd
hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (ZON) heeft. De opdrachtnemer zal alsdan alle door ZON gemaakte
en nog te maken kosten aan ZON vergoeden.
2. Als overmacht aan de zijde van ZON wordt – onder meer – aangemerkt:
- Stakingen zijdens de werknemers van ZON dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst – ingeschakelde derden.
- Ziekte van werknemers van ZON dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst – ingeschakelde derden.
- Maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid (waaronder
begrepen de Europese Unie) waaraan ZON is gebonden.
- Alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die ZON beletten de overeenkomst
tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van ZON komen.
Artikel 10 Ontbinding
1. ZON is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang (a) de uitvoering van
de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of (b)
die overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden:
a) Indien de opdrachtnemer enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt.
b) Indien ten aanzien van de opdrachtnemer faillissement of surseance van betaling is
aangevraagd.
c) Indien de onderneming van de opdrachtnemer wordt ontbonden, geliquideerd of
stilgelegd.
d) Indien executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van
de opdrachtnemer.
e) Indien ZON gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtnemer niet in staat is
dan wel zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met ZON gesloten
overeenkomsten te voldoen en de opdrachtnemer op verzoek van ZON niet of
onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
f) In alle andere in deze Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde gevallen. ZON is in
deze gevallen evenzeer gerechtigd de betalingsverplichtingen op te schorten en/of de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op kosten van de opdrachtnemer
aan derden over te dragen, zonder dat ZON tot enige verplichting tot schadevergoeding
gehouden is.
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2. Alle vorderingen die ZON in de in dit artikel genoemde gevallen op de opdrachtnemer
mocht hebben of verkrijgen, daarin begrepen alle vorderingen tot schadevergoeding, zijn
onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
3. De opdrachtnemer dient ZON onverwijld in te lichten indien één of meerdere van de in
artikel 10.1 genoemde situaties zich voordoen. Dit geldt evenzeer indien het risico bestaat
dat beslag wordt gelegd op roerende dan wel onroerende zaken die in eigendom aan ZON
toebehoren en welke de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
onder zich heeft.
4. De opdrachtnemer dient in geval van faillissement of surseance van betaling een
deurwaarder, curator en/of bewindvoerder onverwijld de overeenkomst te tonen en daarbij
te wijzen op de eigendomsrechten van ZON.
5. De opdrachtnemer is niet gerechtigd om zich jegens ZON op enig opschortingsrecht of
verrekening te beroepen.
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle door ZON aan de opdrachtnemer
ter beschikking gestelde zaken, gegevens en informatie, waaronder onder meer begrepen
documentatie, ontwerpen, tekeningen, foto's en specificaties, komen toe aan ZON.
2. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle in opdracht van ZON of ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met ZON door de opdrachtnemer (zelf of
in samenwerking met ZON) vervaardigde zaken en ontwerpen, in welke vorm dan ook,
komen toe aan ZON. Indien voor de overdracht aan ZON van deze rechten enige handeling
zal zijn vereist, zal de opdrachtnemer hieraan op eerste verzoek van ZON meewerken.
3. De opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de
geleverde zaken geen inbreuk op enig geldend recht van intellectueel eigendom of andere
rechten van derden oplevert.
4. De opdrachtnemer vrijwaart ZON voor aanspraken van welke aard dan ook, die
voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde rechten.
De opdrachtnemer zal aan ZON alle schade, kosten en interest vergoeden die het gevolg is
van enige inbreuk op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde rechten.
5. De opdrachtnemer mag door ZON verstrekte informatie en gegevens – van welke aard ook
– uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze
informatie en gegevens blijven uitsluitend eigendom van ZON.
6. Documentatie, tekeningen, verpakkingen, etiketten, handleidingen, gegevensdragers en
andere bij de aan ZON te leveren zaak of dienst behorende zaken, maken integraal onderdeel
uit van de overeenkomst en zullen gelijktijdig met de betreffende zaak of dienst aan ZON
worden geleverd.
7. ZON heeft altijd de bevoegdheid het (uiterlijk van het) geleverde te wijzigen c.q. aan te
passen, ook indien is overeengekomen dat de auteurs- of modelrechten met betrekking tot
(een onderdeel van) het geleverde bij de opdrachtnemer berusten.
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8. De opdrachtnemer verleent aan ZON een niet-exclusieve licentie op haar eventuele rechten
op intellectuele eigendom ter zake van prestaties, die niet uitsluitend voor ZON zijn verricht.
ZON heeft krachtens deze licentie het recht op toepassing, gebruik en verveelvoudiging ten
behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Intellectuele eigendomsrechten ter zake van
prestaties, die uitsluitend voor ZON worden verricht, worden aan ZON overgedragen. Voor
zover het computersoftware betreft, zullen de broncodes aan ZON worden overgedragen.
De overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten zullen op verzoek van ZON zo
nodig verder worden geformaliseerd.
Artikel 12 Overdracht en uitvoering door derden
1. Behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ZON mag de
opdrachtnemer de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen of door
een derde laten uitvoeren. ZON kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
2. Toestemming van ZON zoals hiervoor bedoeld ontslaat de opdrachtnemer niet van enige
verplichting uit hoofde van de overeenkomst. De opdrachtnemer blijft onder alle
omstandigheden volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de
overeenkomst.
3. Indien ZON schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming geeft voor een overdracht van de
overeenkomst of uitvoering van de overeenkomst door derden, geschiedt dat onder de
voorwaarde dat de opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst
jegens die derde dezelfde voorwaarden bedingt die ZON jegens de opdrachtnemer heeft
bedongen, met inbegrip van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
4. De opdrachtnemer vrijwaart ZON voor alle aanspraken van welke aard dan ook, die de door
de opdrachtnemer ingeschakelde derden jegens ZON mochten laten gelden ter zake van
eventueel te lijden of geleden schade tijdens de uitvoering van de door hen opgedragen
werkzaamheden.
5. Vorderingen van de opdrachtnemer op ZON zijn niet overdraagbaar.
Artikel 13 Personeel en hulppersonen
1. Alle personeelsleden en/of hulppersonen die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst inzet, staan rechtstreeks onder toezicht en verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer garandeert dat er tussen hem en de personeelsleden, die hij op enige locatie
van ZON laat werken, een rechtsgeldige, schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat, dat alle
personeelsleden in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en dit bij zich dragen
wanneer zij zich op enige locatie van ZON bevinden en dat voor zover van toepassing de
personeelsleden in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning uit hoofde van de
WAV. Opdrachtnemer vrijwaart ZON voor eventuele aanspraken van derden, waaronder
begrepen door overheidsinstanties opgelegde boetes, vanwege het niet voldoen aan de in dit
artikel genoemde verplichtingen.
3. Door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen dienen te voldoen aan de door ZON gestelde bijzondere eisen.
Indien geen bijzondere eisen zijn gesteld, dienen deze personeelsleden en/of hulppersonen
te voldoen aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
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4. Indien ZON van oordeel is dat er sprake is van onvoldoende gekwalificeerde personeelsleden en/of hulppersonen, is ZON bevoegd om de verwijdering van de betreffende personen
te gelasten en is de opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging van die personen
door personen die wel aan die eisen voldoen.
5. ZON heeft de bevoegdheid tot identificatie van alle door de opdrachtnemer bij de uitvoering
van de overeenkomst ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen.
6. De opdrachtnemer vrijwaart ZON voor alle aanspraken van welke aard dan ook, die de door
de opdrachtnemer ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen jegens ZON mochten
laten gelden ter zake van eventueel te lijden of geleden schade tijdens de uitvoering van de
door hen opgedragen werkzaamheden.
7. De opdrachtnemer staat tegenover ZON in voor de tijdige en volledige afdracht van
belastingen en sociale lasten verband houdende met de door de opdrachtnemer uitgevoerde
of uit te voeren werkzaamheden.
8. ZON is wanneer er sprake is van de uitvoering van werkzaamheden op locatie van ZON of
een door ZON aan te geven locatie te allen tijde gerechtigd rechtstreekse stortingen te doen
bij de belastingdienst en/of de bedrijfsvereniging. De opdrachtnemer zal op de factuur het
met ZON overeengekomen bedrag vermelden dat voor de sociale lasten en loonbelasting
rechtstreeks dient te worden gestort.
9. De opdrachtnemer is, wanneer er sprake is van de uitvoering van werkzaamheden op locatie
van ZON of een door ZON aan te geven locatie, verplicht om ZON telkens op haar eerste
verzoek een recente verklaring omtrent betalingsgedrag van de uitvoeringsinstantie en de
belastingdienst te overleggen die niet ouder mag zijn dan drie maanden.
10. Op verzoek van ZON dient de opdrachtnemer, wanneer er sprake is van de uitvoering van
werkzaamheden op locatie van ZON of een door ZON aan te geven locatie, zijn facturen
vergezeld te doen gaan van een werkstaat waaruit blijkt welke personen, waar, op welke
dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn
ingezet. De persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en burgerservicenummer.
11. Onverminderd het gestelde in de vorige leden, dient voor alle op locatie van ZON of een
door ZON aan te geven locatie aanwezige personen door de opdrachtnemer te zijn voldaan
aan de wettelijke sociale verplichtingen. ZON is gerechtigd op dit punt controle uit te
oefenen. De opdrachtnemer is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.
12. ZON is bevoegd de nakoming van iedere verplichting ten opzichte van de opdrachtnemer
op te schorten in het geval ZON gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de
opdrachtnemer zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 13 niet nakomt of heeft
nagekomen.
Artikel 14 Materiaal en gereedschappen
1. De opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering van de door hem te leveren
goederen, te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden noodzakelijk gereedschap en ander materieel. Deze gereedschappen en ander materieel dienen te voldoen aan
de vigerende veiligheidsvereisten. Het gebruik van gereedschap en ander materieel dat niet
aan deze eisen voldoet, is verboden.
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2. Het gereedschap en ander materieel dat door ZON aan de opdrachtnemer ter beschikking
wordt gesteld, blijft te allen tijde eigendom van ZON. De opdrachtnemer is gehouden het
door ZON ter beschikking gestelde gereedschap en ander materieel naar behoren te
gebruiken en te onderhouden. Zolang de opdrachtnemer gereedschap en ander materieel
van ZON onder zich heeft, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor beschadiging of verlies
hiervan, door welke oorzaak dan ook.
3. ZON heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de opdrachtnemer bij de
uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken gereedschappen en materieel.
Artikel 15 Terreinen en gebouwen
1. De opdrachtnemer dient zich, voordat met de levering van de zaken en/of het verlenen van
de diensten een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op
de terreinen en in de gebouwen van ZON waar de zaken worden geleverd en/of de diensten
worden verleend. Bij niet naleving van deze voorschriften en aanwijzingen is ZON
gerechtigd om de opdrachtnemer de verdere toegang tot de locaties van ZON te weigeren.
2. De opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen
dienen zich, voordat met de levering van de zaken en/of het verlenen van de diensten een
aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de inhoud van de op de terreinen en in
de gebouwen van ZON geldende voorschriften en reglementen, onder andere betreffende
de veiligheid, gezondheid, privacy en milieu. De opdrachtnemer en de door hem
ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen dienen zich overeenkomstig deze
voorschriften en reglementen te gedragen.
3. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst die zijn veroorzaakt door
omstandigheden zoals hiervoor bedoeld dan wel in verband met onbekendheid met de bij
ZON geldende voorschriften en reglementen, komen voor rekening en risico van de
opdrachtnemer.
4. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van de
door hem ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen op de terreinen en in de
gebouwen van ZON geen belemmering vormen voor de onbelemmerde voortgang van de
werkzaamheden van ZON en derden.
5. ZON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de door de opdrachtnemer
bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde werknemers en/of derden, terwijl de
opdrachtnemer voorts ZON vrijwaart voor iedere aansprakelijkheid ter zake.
Artikel 16 Geheimhouding
1. De opdrachtnemer dient strikte geheimhouding te betrachten over alle informatie waarvan
hij in het kader van een aanbieding of (de uitvoering van) een overeenkomst kennisneemt,
evenals van alle andere gegevens waarvan hij in redelijkheid kan beseffen dat deze gegevens
geheim of vertrouwelijk zijn.
2. Het is de opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden om foto's of andere afbeeldingen van door
hem geleverde of geproduceerde zaken of werken of aan hem ter beschikking gestelde zaken
te publiceren, voor promotionele doeleinden te gebruiken of daarmee naar buiten te treden.
Het is de opdrachtnemer verder verboden om de naam van ZON als referentie te gebruiken.
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Artikel 17 Slotbepalingen
1. Opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van ZON niet gerechtigd zijn rechten
of verplichtingen uit enige overeenkomst met ZON geheel of gedeeltelijk aan een derde over
te dragen.
2. Alle geschillen tussen ZON en opdrachtnemer die voortvloeien uit of in verband staan met
een tussen hen gesloten overeenkomst, ook die welke spoedeisende beslechting behoeven,
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de plaats waar ZON is
gevestigd zulks onverminderd de bevoegdheid van ZON om desgewenst dat geschil voor te
leggen aan de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.
3. Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en alle overige overeenkomsten tussen partijen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag of
enig ander internationaal verdrag betreffende de verkoop van roerende zaken wordt – voor
zover dat ingevolge die verdragen mogelijk is – uitgesloten.
=========
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