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1 Definities 

1) Opdrachtgever: Gemeente Lelystad. 
2) Opdrachtnemer: diegene die de opdracht aanneemt. 
3) Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
4) Opdracht: het geheel van de uit te voeren werkzaamheden, respectievelijk te verlenen diensten, 

respectievelijk te leveren goederen conform de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief 
of bestelbon. 

5) Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen betreffende uit te voeren 
werkzaamheden en/of te verlenen diensten en/of te leveren goederen. 

 

2 Opdrachten en Overeenkomsten 

1) Een Overeenkomst met Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat er een schriftelijke Opdracht 
aan Opdrachtnemer is verzonden en Opdrachtnemer deze Opdracht heeft aanvaard. 

2) Opdrachtnemer heeft de Opdracht aanvaard tenzij Opdrachtnemer binnen zeven dagen na 
dagtekening van de Opdracht aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft dat hij zich met de 
inhoud van de opdrachtbrief niet kan verenigen. 

3) Bij het niet totstandkomen van een Overeenkomst zullen de aan Opdrachtnemer ter beschikking 
gestelde relevante gegevens worden geretourneerd of vernietigd. 

 

3 Toepasselijkheid 

1) Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders wordt overeengekomen, van toepassing op alle door Opdrachtgever verstrekte 
opdrachten. 
Toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2) Bedingen die afwijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad zijn slechts 
van toepassing indien zij schriftelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd. 

3) Ingeval van strijdigheid prevaleren de bijzondere schriftelijk overeengekomen bedingen boven 
deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 

4) Het is Opdrachtgever toegestaan de Algemene Inkoopvoorwaarden met onmiddellijke ingang te 
wijzigen. Deze nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig ten aanzien van 
toekomstige opdrachten. 

5) De toepasselijkheid van de “United Convention on Contracts for the International Sale of Goods” 
(het “Weens Koopverdrag”) is nadrukkelijk uitgesloten. 

 

4 Aanvang en duur van de Overeenkomst 

1) De Overeenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van 
maximaal één kalenderjaar, aanvangend op de datum van ondertekening door Opdrachtnemer. 

2) Na afloop van het in lid 1 bedoelde tijdvak wordt de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, stilzwijgend verlengd. 

3) Partijen hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging mits een 
opzegtermijn van drie maanden in acht wordt genomen. 

4) Partijen hebben het recht de Overeenkomst tussentijds de beëindigen door schriftelijke 
opzegging mits een opzegtermijn van zes maanden in acht wordt genomen. 
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5 Geheimhouding 

1) Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van informatie van de andere partij. 
Offertes, opdrachten en overeenkomsten dragen een vertrouwelijk karakter. Partijen zijn niet 
gerechtigd derden in kennis te stellen van de inhoud hiervan. 

2) Partijen verbinden zich materialen en informatie slechts aan direct bij de Opdracht betrokken 
derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor 
deze hen ter beschikking zijn gesteld. 

3) Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de naam van Opdrachtgever te gebruiken voor publicitaire 
doeleinden, anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 

6 Tarieven, Facturering en Betalingen 

1) Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de 
geldende Incoterm DDP (Delivered Duty Paid). 

2) Alle door Opdrachtnemer vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere van 
overheidswege opgelegde heffingen. Tenzij anders overeengekomen zijn reis- en verblijfskosten 
in de tarieven begrepen. 

3) Facturering zal plaatsvinden na goedkeuring van het geleverde door Opdrachtgever en/of nadat 
het werk door Opdrachtnemer ten genoegen van Opdrachtgever is opgeleverd en/of de opdracht 
naar genoegen van Opdrachtgever door Opdrachtnemer is uitgevoerd en nadat Opdrachtnemer 
op eerste verzoek van Opdrachtgever heeft aangetoond dat deze het in het werk gestelde 
personeel en medewerkers het hun toekomende heeft betaald. 

4) Betaling zal geschieden binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van een correcte en 
gespecificeerde en aan het in de Opdracht genoemd factuuradres verzonden factuur. 

5) Opdrachtnemer is bevoegd het factuurbedrag te verlagen met een zogenaamde betalingskorting. 
Deze korting wordt door Opdrachtgever slechts toegepast indien en zover de betaling van de 
factuur binnen veertien dagen na ontvangst plaatsvindt. 

6) Tussentijdse tariefsverhogingen na totstandkoming van de Overeenkomst zijn niet toegestaan, 
anders dan na onderling overleg en schriftelijke goedkeuring. 

7) Indien Opdrachtgever de ingevolge de Overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht 
en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Opdrachtnemer 
verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten 
geschieden, Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke 
rentepercentage. 

8) Opdrachtgever heeft het recht de door Opdrachtnemer verschuldigde sociale premies, btw en 
loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen, waarvoor Opdrachtgever als eigenbouwer 
ingevolge de Ketenaansprakelijkheid (Invorderingswet 1990 en Coördinatiewet Sociale 
Verzekering) hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Opdrachtnemer te betalen door 
storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Ketenaansprakelijkheid. 

9) Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de verschuldigde sociale premies, btw en loonbelasting 
inclusief premies volksverzekeringen, van de aanneemsom in te houden en deze namens 
Opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de ontvanger der directe 
belastingen te voldoen. 

 

7 Leveringstermijn 

1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de afleverdata, zoals neergelegd in de Opdracht, 
fataal. 

2) Bij overschrijding van deze leveringstermijn is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst zonder 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft ingeval 
van vertraging in de nakoming respectievelijk van ontbinding van de Overeenkomst, recht op 
schadevergoeding. 
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8 Garantie 

1) Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde goederen respectievelijk verrichte diensten met 
betrekking tot hoeveelheid, uiterlijke hoedanigheid en kwaliteit in overeenstemming zijn met de 
overeenkomst en meer in het bijzonder met de door Opdrachtgever gestelde omschrijving, 
specificaties en eisen als vervat in de Opdracht en/of andere documenten. 

2) Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de 
goederen zijn aangeschaft. 

3) Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen geheel compleet en gebruikgereed zijn. 
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, 
gereedschappen, reservedelen, Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen en handleidingen, die 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, 
worden meegeleverd. 

4) Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante en/of wettelijke 
bepalingen en/of overheidsvoorschriften betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en 
gezondheid. 

5) Opdrachtgever is niet gehouden tot keuring of inspectie van het geleverde. 
6) Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan 

hetgeen opdrachtnemer conform de leden 1 tot en met 4 van dit artikel heeft gegarandeerd, is 
Opdrachtnemer in verzuim. 

7) Opdrachtnemer is niet in verzuim wanneer deze kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan 
worden toegerekend. 

 

9 Ontbindingen 

1) Naast het gestelde in artikel 7 lid 2 kan de Overeenkomst ook van rechtswege worden 
ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, 
op het moment dat de Opdrachtnemer: 

 • in staat van faillissement wordt verklaard 
 • (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt 
 • beschikkingsbevoegdheid over –delen van– zijn vermogen verliest door beslaglegging, 

curatelenstelling of anderszins. 
2) Door de ontbinding zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel is Opdrachtnemer aansprakelijk voor 

alle door Opdrachtgever geleden of nog te lijden schade voorzover gerelateerd aan de Opdracht. 
3) Partijen hebben het recht deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 

enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij in 
strijd handelt met deze Overeenkomst of niet aan de voor hem uit deze Overeenkomst 
voortvloeiende verplichting voldoet en nadat de wederpartij binnen veertien dagen in de 
gelegenheid is gesteld alsnog binnen redelijke termijn behoorlijk te presteren. Bij gedeeltelijke 
ontbinding kunnen Partijen de nakoming opschorten of beperken, onverminderd de overige aan 
de ontbindende partij toekomende rechten. Tevens komt Partijen het recht toe om volledige 
betaling en/of schadevergoeding te vorderen. 

4) Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbinden, indien door Opdrachtnemer 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 Opdrachtgever of aan een van zijn vertegenwoordigers. 
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10 Overmacht 

1) In geval van een overmachtsituatie, waaronder wordt verstaan enige onvoorzienbare 
omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt, waardoor nakoming van enige verplichting 
redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd, langer dan één maand heeft geduurd 
of zal duren, is elk der partijen gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden. 

2) Ingeval van een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Partijen voor twee weken 
opgeschort. Gedurende deze periode zullen Partijen in overleg treden om vast te stellen wat de 
gevolgen zijn van deze overmachtsituatie en op welke wijze deze gevolgen kunnen worden 
geregeld. 

3) Partijen kunnen zich alleen dan op een overmachtsituatie beroepen indien de desbetreffende 
Partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na constateren van de 
overmachtsituatie, de andere Partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt. 

4) Opdrachtgever heeft recht op restitutie van vooraf betaalde kosten van de Overeenkomst indien 
en voorzover de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van het gestelde in lid 1 van dit artikel 
en Opdrachtnemer nog geen dienovereenkomstige prestaties heeft geleverd. 

  

11 Aansprakelijkheid 

1) Indien één der Partijen tekortkomt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de 
betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk 
in verzuim is. 
De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn 
zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. 

2) De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de 
andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden c.q. te lijden 
schade. 

3) De in lid 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid voor de werkelijke directe schade is, per 
gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van € 453.780,22 of, indien hoger, de waarde van de 
betreffende opdracht. 
Onder directe schade wordt in elk geval verstaan: 
a schade aan goederen, programmatuur, apparatuur en gegevensbestanden, waaronder in elk 

geval verstaan wordt materiële beschadigingen, gebrekkig of niet functioneren, verminderde 
betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid; 

b schade aan andere eigendommen van Partijen en/of derden; 
c kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in goederen, apparatuur, 

programmatuur, specificaties, materialen of documentaties; 
d kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere computersystemen, of het 

inhuren van derden voorzover deze kosten in redelijkheid niet door Partijen kunnen worden 
vermeden; 

e kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel 
houden van oude systemen en daarmee samenhangende voorzieningen voorzover deze 
kosten in redelijkheid niet door Partijen kunnen worden vermeden; 

f redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van 
de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; 

g redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de 
directe schade en de wijze van herstel. 

4) De in lid 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid voor werkelijke gevolgschade is, per 
gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van € 1.134.450,54 of, indien hoger, de waarde van de 
betreffende opdracht. 
Onder gevolgschade wordt verstaan: 
a winstderving; 
b kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade; 
c andere schade dan de directe schade genoemd in lid 3 van dit artikel. 
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5) De in de leden 3 en 4 van dit artikel opgenomen beperkingen komen te vervallen: 
a indien derden aanspraak maken op schadevergoeding tengevolge van dood of letsel, en/of 
b indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Partijen en/of dienst personeel 

en/of 
c in geval van schending van intellectuele (eigendoms)rechten zoals in artikel 13 bedoeld. 

6) De in lid 3 van dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt eveneens te vervallen 
indien en voorzover de schade het gevolg is van een beroepsfout. De schadevergoedings-
verplichting bedraagt in dat geval € 1.134.450,54 of, indien hoger, de waarde van de betreffende 
opdracht. 

7) In de vorengenoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Partijen beperkt tot de genoemde 
bedragen per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis. 

8) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met wijzigingen, 
werkzaamheden en dergelijke in of aan de goederen, die niet door leverancier zijn aangebracht 
of uitgevoerd, tenzij deze handelingen op schriftelijke aanwijzing of goedkeuring van 
Opdrachtnemer zijn uitgevoerd. 

 

12 Verzekering 

Opdrachtgever heeft het recht van Opdrachtnemer te verlangen een verzekering af te sluiten ter 
afdekking van de risico’s. Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever de plicht inzage 
in de daartoe strekkende polis te geven. 
 

13 Intellectuele (eigendoms)rechten en auteursrecht 

1) Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestuurde gebruik door Opdrachtgever van het 
geleverde. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van aanspraken 
van derden wegens inbreuk op hun intellectuele (eigendoms)rechten en/of auteursrechten. 

2) Opdrachtnemer zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits 
Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk informeert over aanspraken en de behandeling van 
de zaak uitsluitend aan Opdrachtnemer overlaat. 

3) Indien een zaak is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, is Opdrachtnemer 
gehouden het geleverde te vervangen of te wijzigen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het 
gestelde in artikel 8. 

 

14 Overdracht van verplichtingen 

1) Opdrachtnemer is zelf belast met de uitvoering van de Overeenkomst. 
2) Opdrachtnemer kan (een gedeelten van) de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst slechts 

overdragen aan een (te goede naam en faam bekend staande) derde na schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

3) Een van de voorwaarden, zoals onder lid 2 van dit artikel bedoeld, kan zijn het aantonen dat 
voldoende zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van sociale premies, btw en loonbelasting 
inclusief premies volksverzekeringen. 

 

15 Overname personeel 

1) Partijen zullen terughoudend zijn met het in dienst nemen van elkaars personeel. 
2) Het in dienst nemen van elkaars personeel zal eerst mogelijk zijn na onderling overleg. 
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16 Reclamebeschilderingen 

1) Het is Opdrachtgever toegestaan het geleverde product te voorzien van reclamebeschilderingen 
en/of logo’s in de huisstijl van Opdrachtgever. 

2) De kosten van aanbrengen zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook indien deze van 
overheidswege verplicht mochten zijn of worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3) De kosten van verwijderen zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 

17 Verpakking 

1) Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor verwijdering van de (transport)verpakkings-
materialen bij Opdrachtgever. Verwerking en/of vernietiging van (transport)verpakkings-
materialen gebeurt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

2) Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening 
van de Opdrachtnemer aan deze te retourneren. 

 

18 Redelijkheid en billijkheid 

Partijen zijn gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst de redelijkheid en billijkheid in acht te 
nemen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat Partijen elkaar steeds op de hoogte houden of 
brengen van zaken die de samenwerking van Partijen raken of kunnen raken, en in het algemeen 
datgene te doen (in te brengen) wat met een goede tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
overeenstemt en na te laten al datgene wat daarmee strijdt. 
 

19 Toepasselijk recht en geschillen 

1) Alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten worden uitsluitend 
beheerst door het Nederlands recht. 

2) Alle geschillen tussen Partijen, daaronder ook begrepen geschillen welke slechts door een der 
Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel als mogelijk door middel van goed overleg 
tot een oplossing worden gebracht. 

3) Indien Partijen niet tot een door Partijen geaccepteerde oplossing komen en arbitrage niet tot de 
mogelijkheden behoort, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle. 
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