Algemene Inkoopvoorwaarden van VAN het WAD, versie november 2018

Overweging
VAN het WAD organiseert de mooiste avonturen op en rond het wad. VAN het WAD organiseert
arrangementen rondom allerlei soorten wadlooptochten waarbij VAN het WAD als bemiddelaar
optreedt. Daarnaast organiseert VAN het WAD zelf rechtstreeks strand- en jutterstochten vanaf het
(West)strand en vanaf de Balg van Schiermonnikoog. Souvenirs, leuke en leerzame hebbedingen
kunnen worden gekocht via de website. Afnemers van VAN het WAD zijn zowel Consumenten als
Zakelijke partijen, voor bijvoorbeeld, gezins- familie- en personeelsuitjes, verjaardagen, teambuilding
evenementen en netwerkbijeenkomsten, maar ook individuele opgave is mogelijk. Om in drukke tijden
aan de vraag van haar klanten te kunnen blijven voldoen, zal VAN het WAD zo nodig gebruik maken
van inhuurkrachten.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen tussen VAN het
WAD en de Opdrachtnemer omtrent de rechten en plichten van partijen omtrent de afname van
diensten en de koop van zaken die door VAN het WAD worden afgenomen. Een afname of aankoop
kan worden gedaan ten behoeve van een Zakelijke partij of een Consument niet handelend in beroep
of bedrijf.
Algemene gedeelte I
Artikel 1. Definities
a. ‘VAN het WAD’, is de koper en de opdrachtgever, handelend onder de naam ‘VAN het WAD’,
gevestigd te Eenrum, aan de Molenstraat 18 (9967 SM), geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder het nummer 53503309 ;
b. ‘Opdrachtnemer’, de wederpartij van VAN het WAD;
c. ‘Principaal’, is de (beoogde) opdrachtgever van VAN het WAD;
d. ‘Overeenkomst’ is de Overeenkomst tussen VAN het WAD en Opdrachtnemer;
e. ‘Prestatie’, de levering van zaken en/de dienst;
f. ‘Dienst’, de levering van een arrangement, een gedeelte daarvan en/of het verrichten van
diensten;
g. ‘Locatie’, de plaats waar de dienst wordt verricht en/of de zaken worden gebruikt en/of
geleverd.
h. ‘Voorwaarden’ zijn deze algemene voorwaarden.
Daar waar hij wordt bedoeld, wordt ook zij bedoeld Mutatis Mutandis
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. De onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan VAN het WAD
gedane offertes/aanbiedingen, door VAN het WAD verstrekte opdrachten en/of met VAN het
WAD gesloten overeenkomsten met betrekking tot goederen en diensten tussen VAN het
WAD en Opdrachtnemer. Een exemplaar van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is gratis te
downloaden op de website www.vanhetwad.nl/algemeneinkoopvoorwaarden en wordt tevens
op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarde
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
b. Het algemene gedeelte bestaande uit de artikelen 1 tot en met 17 van deze voorwaarden, zijn
van toepassing op alle aan VAN het WAD gedane offertes/aanbiedingen, door VAN het WAD
verstrekte opdrachten en/of met VAN het WAD gesloten overeenkomsten. Omvat de
Overeenkomst tevens of uitsluitend:
- de koop en levering van zaken, dan zijn naast het algemeen gedeelte de bepalingen
uit het bijzondere gedeelte I, zoals bedoeld in de artikelen 18 tot en met 23 van
toepassing.
- arrangementen en/of het verrichten van diensten, dan zijn naast het algemene
gedeelte de bepalingen uit het bijzondere gedeelte II, zoals bedoeld in de artikelen 24
tot en met 31 van deze voorwaarden van toepassing;
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c.

In geval van tegenstrijdigheid tussen het bijzondere gedeelte en het algemene gedeelte,
prevaleren de bepalingen uit het van toepassing zijnde bijzondere gedeelte. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de
algemene voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de
overeenkomst.
d. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze Algemene
voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in
overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen wordt nagestreefd.
e. Indien en voor zover een Overeenkomst tussen VAN het WAD en Opdrachtnemer bepalingen
bevat die afwijken van, of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, gaat het bepaalde in
de Overeenkomst voor.
Artikel 3. Totstandkoming van een Overeenkomst
a. Op een aanvraag van VAN het WAD volgt een onherroepelijke aanbieding van
Opdrachtnemer.
b. De door Opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief btw, inclusief alle overige
kosten, zoals maar niet beperkt tot kosten voor ontheffingen, licenties, vergunningen, vervoer,
verzekering, douaneactiviteiten en garanties.
c. Een aanbieding geldt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
d. Indien een schriftelijke inkooporder volgt op een aanbieding van Opdrachtnemer komt de
Overeenkomst tot stand op het moment dat VAN het WAD die inkooporder aan
Opdrachtnemer verzendt.
e. Uitvoering van een mondelinge inkooporder kan uitsluitend plaats vinden nadat VAN het WAD
de inkooporder schriftelijk heeft bevestigd of VAN het WAD een Inkooporder aan
Opdrachtnemer heeft verstrekt.
f. Bij raamovereenkomsten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de
inkooporder voor een (deel)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door VAN
het WAD wordt verzonden of een inkooporder aan Opdrachtnemer is verstrekt.
Artikel 4. Informatievoorziening
a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en
wijzigingen, waarvan VAN het WAD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte
uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig en
kosteloos aan VAN het WAD te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van
derden afkomstig zijn.
b. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens.
Opdrachtgever dient VAN het WAD te vrijwaren voor aanspraken van derden hieromtrent.
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
a. Partijen hebben het recht om een bestelling te wijzigen. Maar een wijzigingen in (de uitvoering
van) de Overeenkomst respectievelijk aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend
met schriftelijke toestemming van VAN het WAD tot stand komen.
b. In geval van een wijziging door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer uiterlijk 4 weken
voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een alternatief aanbieden, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst wordt
nagestreefd. Wanneer Partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de wijziging, dan
heeft VAN het WAD het recht de overeenkomst uiterlijk 1 week voor uitvoering van de
overeenkomst te beëindigen.
c. VAN het WAD is bevoegd aanpassingen aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies,
samenstelling van diensten en dergelijke met betrekking tot de Overeenkomst. VAN het WAD
zal de wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen.
d. Opdrachtnemer voert alle door VAN het WAD gewenste wijzigingen (daaronder begrepen,
maar niet beperkt tot: wijzigingen in het tijdschema) uit indien deze organisatorisch mogelijk
zijn. Indien een gewenste wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor
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de overeengekomen prijs, kwaliteit, kwantiteit en/of datum van Levering zal zij, alvorens aan
de wijziging uitvoering te geven, VAN het WAD hieromtrent binnen drie werkdagen schriftelijk
informeren, maar in ieder geval voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Bij
gebreke waarvan de gewenste wijziging geacht wordt geen gevolgen te hebben voor de
overeengekomen prijs, kwaliteit, kwantiteit en/of datum van de levering.
e. De gevolgen van wijzigingen worden vooraf schriftelijk overeengekomen. Indien de gevolgen
voor de prijs, kwaliteit, kwantiteit en/of datum van levering naar het oordeel van VAN het WAD
onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, of indien geen
overeenstemming wordt bereikt over de gevolgen van wijzigingen, heeft VAN het WAD het
recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtnemer, tenzij de gevolgen van de wijziging de ontbinding niet rechtvaardigen.
Artikel 6. Onderaanneming en overdracht
a. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VAN
het WAD, de Opdracht of enig gedeelte daarvan uit te besteden aan een derde en/of om één
of meer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
b. Ingeval van uitbesteding en/of overdracht van verplichtingen door Opdrachtnemer aan een
derde, dient Opdrachtnemer te allen tijde alle bepalingen -geschreven of ongeschreven- onder
de Overeenkomst back to back van toepassing te verklaren op de overeenkomst met die
derde.
c. Opdrachtnemer blijft zelf te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
uitvoering door een derde aan wie Opdrachtnemer enig gedeelte van de Opdracht heeft
uitbesteed en/of overgedragen.
d. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VAN
het WAD, één of meer van zijn rechten onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen
en/of te verpanden.
e. Uitbesteding en/of overdracht van rechten en/of verplichtingen laat de (verplichting tot)
uitvoering en/of de aansprakelijkheid en/of enige andere verplichting van Opdrachtnemer
onder de Overeenkomst onverlet.
Artikel 7. Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze Algemene Inkoopvoorwaarden verstaan; alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop één van de Partijen geen invloed
kan uitoefenen, maar waardoor één van de Partijen niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Onder overmacht wordt niet verstaan: vertraging bij of wanprestatie door
toeleveranciers, en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen door het eigen personeel, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Opdrachtgever, of diens hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
b. VAN het WAD behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op
te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
mogelijk blijft. In geen geval is VAN het WAD gehouden enige boete of schadevergoeding te
betalen.
c. In geval van overmacht stellen partijen elkaar onverwijld hiervan op de hoogte, alsmede van
de verwachte duur van de overmachtssituatie. De nakoming van de verplichtingen van partijen
wordt opgeschort voor de duur van de situatie van overmacht, tenzij deze situatie langer duurt
dan 3 maanden of de aard van de Overeenkomst zich tegen opschorting verzet. In beide
laatste gevallen is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.
d. Indien Opdrachtgever het nalaat om VAN het WAD onverwijld op de hoogte te stellen van de
overmachtsituatie, levert dit nalaten een wanprestatie op en zal Opdrachtgever alle daaruit
voortvloeiende schade en kosten aan VAN het WAD vergoeden.
Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendom
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle gegevens en bescheiden die door VAN
het WAD aan Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, of ten
behoeve van de intentie tot het uitvoeren van een overeenkomst en/of samenwerking
beschikbaar worden gesteld, eigendom van VAN het WAD. Opdrachtnemer is gehouden na

Pagina 3 van 10

afloop van de Overeenkomst alle gegevens en bescheiden van VAN het WAD onverwijld te
retourneren, of, wanneer retourneren niet mogelijk is, op eerste verzoek van VAN het WAD te
vernietigen.
b. Indien en voor zover Opdrachtnemer of enige derde intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten kan doen gelden ten aanzien van de geleverde zaken en diensten,
verleent Opdrachtnemer aan VAN het WAD een in tijd en omvang onbeperkt en onbepaald
gebruiksrecht hierop.
c. Het gebruiksrecht ten aanzien van zaken, omvat mede het recht van VAN het WAD om aan
haar afnemers een gebruiksrecht op de zaken te verlenen.
d. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door VAN het WAD van de
geleverde zaken en diensten, alsmede van door Opdrachtnemer in het kader van de
Overeenkomst toegepaste en/of ontwikkelde vindingen. Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij
bij de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk zal maken op de industriële en
intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart VAN het WAD tegen
aanspraken van derden op vergoeding van schade wegens inbreuk op hun industriële en
intellectuele eigendomsrechten.
e. De Intellectuele eigendomsrechten op de in dit artikel genoemde door VAN het WAD ter
beschikking gestelde en op verzoek van VAN het WAD gecreëerde en vervaardigde zaken,
blijven eigendom van VAN het WAD. Zulks ongeacht of Opdrachtnemer de vervaardiging om
niet heeft gedaan. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van VAN het WAD niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden
getoond, of voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt anders dan waarvoor het is
verstrekt of vervaardigd. Het is Opdrachtnemer eveneens nadrukkelijk verboden om de door
VAN het WAD verstrekte zaken te verkopen aan, door of middels derden in welke vorm dan
ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 9. Acceptatie
a. Levering houdt geen acceptatie in.
b. Binnen een redelijke termijn na levering zal VAN het WAD de Prestatie (laten) inspecteren,
waaronder begrepen keuren en/of beproeven. Inspectie houdt geen acceptatie in en ontslaat
Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
c. Op basis van de inspectie heeft VAN het WAD, naar haar volledige discretionaire
bevoegdheid, het recht op:
- de prestatie volledig afkeuren
- aanvulling van het ontbrekende
- herstel
- vervanging
- schadevergoeding
d. In geval van afkeuring kan VAN het WAD Opdrachtnemer opdragen binnen een redelijke door
VAN het WAD nader te bepalen termijn de Overeenkomst alsnog volgens de
overeengekomen eisen uit te voeren, waarbij VAN het WAD het recht heeft aanwijzingen te
geven. Het bepaalde in dit artikel geldt dan mutatis mutandis opnieuw. Wordt de geleverde
Prestatie in tweede instantie wederom afgekeurd, dan kan VAN het WAD de Overeenkomst
voor rekening van Opdrachtnemer (door een derde laten) uitvoeren.
e. Afkeuring impliceert op geen enkele wijze uitstel van de overeengekomen datum van levering,
tenzij VAN het WAD schriftelijk met verlenging heeft ingestemd.
f. Voor niet geaccepteerde zaken die (tijdelijk) opgeslagen moeten worden, of anderszins onder
opzicht van Opdrachtnemer blijven, is Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies,
diefstal, verbranding of beschadiging te dien aangaande.
g. Acceptatie ontslaat Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid voor enige - zichtbare of
onzichtbare tekortkomingen ongeacht of VAN het WAD een inspectie heeft uitgevoerd.
Artikel 10. Facturering en betaling
a. Bij volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst zal VAN het WAD de factuur
voldoen binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van die factuur.
b. VAN het WAD is te allen tijde bevoegd, bedragen die VAN het WAD aan Opdrachtnemer
verschuldigd is, te verrekenen.
c. Betaling van de factuur houdt op geen enkele wijze erkenning van de betreffende vordering in.
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d. Facturen, die aan VAN het WAD worden toegezonden na verloop van één jaar te rekenen van
de aflevering van de Prestatie, worden niet geaccepteerd. Door verloop van die periode
vervalt het recht van Opdrachtnemer op betaling van die facturen.
Artikel 11. Garantie
a. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde Prestatie beantwoordt aan de Overeenkomst
en dat zij beschikt over de eigenschappen die zijn overeengekomen, vrij zijn van gebreken,
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en
overige van toepassing zijnde regelgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau, allen
zoals deze gelden op het moment van levering.
b. Onverminderd lid d en tenzij de Overeenkomst dan wel de toepasselijke wet- en/of
regelgeving hieromtrent niets anders bepalen, verleent Opdrachtnemer gedurende een
periode van tenminste 24 maanden na de levering volledige garantie op de Prestatie. In
voorkomende gevallen zal niet de datum van levering zelf, maar de datum van acceptatie door
VAN het WAD als ingangsdatum voor de garantieperiode gelden.
c. Indien de spoed waarmee reparaties moeten worden uitgevoerd dit noodzakelijk maakt, is
VAN het WAD bevoegd, na overleg met Opdrachtnemer de reparatie op kosten van
Opdrachtnemer uit te (laten) voeren. In zeer dringende omstandigheden kan VAN het WAD
ook afzien van voorafgaand overleg in welk geval VAN het WAD een kennisgeving aan
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na het uitvoeren van de reparaties zal doen.
d. Indien VAN het WAD de bij de Opdrachtnemer betrokken zaken heeft (door)verkocht aan een
consument niet handelend in beroep of bedrijf, dan dient de Opdrachtnemer de
garantieverplichtingen van VAN het WAD, zoals de wet deze heeft bepaalt ten aanzien van
consumentenkoop, onbeperkt over te nemen. Opdrachtnemer zal VAN het WAD volledig
vrijwaren en schadeloosstellen voor claims van derden, waaronder haar Principaal, daar waar
het gaat om garantieclaims en alle daaruit voortvloeiende schades.
Artikel 12. Geheimhouding
a. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN het WAD, zal Opdrachtnemer
omtrent de inhoud van de Overeenkomst, of de voorgenomen overeenkomst en alle daarop
betrekking hebbende gegevens in de meest ruime zin des woord die hem ter kennis zijn
gebracht of gekomen, geen mededelingen doen aan derden, tenzij de normale uitoefening
van de Overeenkomst uitdrukkelijk vergt dat deze informatie aan derden bekend wordt
gemaakt.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die VAN het WAD, de voor haar werkende
personen of ondernemingen of enig andere derde, waaronder begrepen de Principaal, lijdt ten
gevolge van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, waaronder mede begrepen
eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede betaalde boetes en gegeven kortingen.
De aansprakelijkheid omvat mede aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een
gebrek in geleverde zaken als bedoeld in artikel 6:186 BW (productaansprakelijkheid).
Opdrachtnemer is gehouden VAN het WAD terstond op de hoogte te brengen in geval van
schade.
b. Naleving van de door VAN het WAD gehanteerde reglementen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu en alle overige door VAN het WAD gehanteerde reglementen ontslaat
Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid voor schade in verband met de uitvoering van
de Overeenkomst of schade ontstaan door ongevallen tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst.
Artikel 14. Verzekering
a. Onverminderd de wettelijke verplichting tot verzekering die op Opdrachtnemer rust, is
Opdrachtnemer verplicht de financiële gevolgen van (mogelijke) aansprakelijkheden jegens
VAN het WAD te verzekeren. Het sluiten van verzekeringen doet geen afbreuk aan de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van hetgeen is overeengekomen of het
bepaalde in de wet.
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b. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en de uitvoering daarvan, de volgende verzekeringen mede namens VAN het
WAD zal sluiten en aanhouden:
- Een primaire evenementen, of vergelijkbare verzekering
- Een allrisk verzekering (WA + volle waarde van het Casco + SVI) voor voer-, vaar- en
werktuigen die in het kader van de overeenkomst worden gebruikt, dan wel
gelijkwaardige verzekeringen.
- In geval van levering van zaken; een goederenverzekering met een verzekerde som
die gelijk is aan de volle waarde van het goed, verhoogd met de waarde van de
vrachtpenningen.
- Alle verplichte wettelijke verzekeringen welke door de van toepassing zijnde
wetgeving wordt voorgeschreven.
c. De verzekeringen genoemd in dit artikel zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de
verzekeringen van VAN het WAD en de door haar ingeschakelde derden. De verzekeringen
zullen bepalen dat verzekeraars afstand doen van elk recht van regres jegens VAN het WAD,
haar onderaannemers, en diens werknemers en ondergeschikten. VAN het WAD zal als
medeverzekerde vermeld worden in de polis.
d. Op eerste verzoek van VAN het WAD zal Opdrachtnemer kosteloos kopieën van haar
verzekeringspolissen aan VAN het WAD ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de
bij de betreffende verzekeringen behorende premiebetalingen.
e. De onder artikel 14 lid b genoemde verzekeringen hebben een verzekerde som welke
overeenstemt met de eisen van de wet en/of de volle waarde van de zaken waaromtrent de
dienst verleend wordt. Bij gebreke van een te bepalen verzekerde som, geldt ten minste een
verzekerde som van € 2.500.000,-- per schadegeval. Het maximaal per schadegeval
verzekerde bedrag beperkt niet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die deze heeft op
grond van hetgeen is overeengekomen of op grond van hetgeen is bepaald in de wet.
f. Bij gebreke van een verzekering zoals genoemd in dit artikel, dient de schade te worden
afgewikkeld als ware de verzekering door Opdrachtnemer wel uitgenomen is, inhoudende dat
Opdrachtnemer zelf volledig aansprakelijk is voor de gevolgen van het niet uitnemen van de
bedoelde verzekering.
Artikel 15. Ontbinding
a. Behoudens het bepaalde in de wet is Opdrachtnemer in de hierna te noemen gevallen van
rechtswege in verzuim en is VAN het WAD gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of
rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks
onverminderd VAN het WAD haar recht op schadevergoeding en ongeacht de aard of de
omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan;
- indien Opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zodat onder meer vertraging in de dienst of
een gedeelte daarvan ontstaat;
- indien Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig)
surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke
schuldsanering of indien Opdrachtnemer conform het bepaalde in de wet onder
curatele wordt gesteld, dan wel indien er een tot één van deze gevallen strekkende
aanvraag wordt ingediend;
- indien één of meer zaken van Opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;
- indien Opdrachtnemer de zeggenschap over zijn onderneming of een onderdeel
daarvan geheel of gedeelte overdraagt, liquideert of stil legt, dan wel indien er op
enige andere wijze sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
- indien op zaken van Opdrachtnemer of gedeelten daarvan, conservatoir of
executoriaal beslag wordt gelegd.
b. De na de ontbinding bestaande vorderingen van VAN het WAD op Opdrachtnemer,
waaronder de vordering tot schadevergoeding, zijn terstond geheel opeisbaar.
Artikel 16. Evergreen clausule
a. Partijen gaan ermee akkoord dat de verplichtingen die zijn aangegaan onder artikel 8, 12 en
artikel 16 volledig van kracht blijven na de beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de
oorzaak van de beëindiging.
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Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b. Tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet, zullen alle geschillen tussen partijen worden
beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen.
c. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil onderling in overleg op te lossen.

BIJZONDERE GEDEELTE I, KOOP EN LEVERING VAN ZAKEN

Artikel 18. Aflevering, verpakking, vervoer, opslag en installatie
a. Tenzij de inkooporder uitdrukkelijk anders vermeldt, geschiedt aflevering Delivered Duty Paid
(DDP), VAN het WAD, Molenstraat 18 te Eenrum, Nederland, conform Incoterms 2010.
b. Verpakkingen dienen te voldoen aan internationale en Nederlandse regelgeving.
c. Opdrachtnemer dient de zending deugdelijk te verpakken, vergezeld door een transportbon
waarop tenminste staat vermeld: het ordernummer van de bestelling, het aantal pakketten, en
het juiste afleveradres. Op de buitenkant van ieder pakket dient een paklijst te zijn bevestigd
met daarin de inhoud van de verzending.
Artikel 19. Opslag
a. Indien de Prestatie gereed is voor aflevering maar VAN het WAD redelijkerwijs niet in staat is
deze in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, zal Opdrachtnemer de Prestatie,
afgezonderd en herkenbaar bestemd voor VAN het WAD onder zich houden, beveiligen en
voorts alle benodigde maatregelen treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen totdat de
Prestatie is afgeleverd.
Artikel 20. Eigendoms- en risico-overgang
a. De eigendom van en het risico voor de Prestatie alsmede onderdelen van de Prestatie, zoals
materialen, gaan bij aflevering over op VAN het WAD.
b. In afwijking van het in artikel 20 lid a, verkrijgt VAN het WAD, de eigendom van de Prestatie
op het moment waarop deze ten behoeve van VAN het WAD wordt opgeslagen; het risico en
de kosten in geval van opslag blijven echter bij Opdrachtnemer tot de aflevering van de
Prestatie.
c. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder het eigendom van VAN het WAD vallende zaken te
verpanden noch op enigerlei wijze te bezwaren.
d. Indien derdenbeslag leggen op de onder het eigendom van VAN het WAD vallende zaken dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht VAN het WAD
zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
e. Voor het geval dat VAN het WAD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Opdrachtnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan VAN het WAD, of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsten
te betreden waar de eigendommen van VAN het WAD zich bevinden en die zaken retour te
nemen.
Artikel 21. Levertijd
a. Opdrachtnemer zal de zaken leveren op het tijdstip dat bepaald is in de Overeenkomst. Het
overeengekomen tijdstip of de overeengekomen periode van levering is van wezenlijke
betekenis. Bij niet tijdige levering is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
b. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht, dat de zaken niet op tijd geleverd kunnen worden,
zal zij VAN het WAD daarvan onverwijld informeren.
c. Indien partijen niet schriftelijk een vertragingsvergoeding zijn overeengekomen is
Opdrachtnemer vanaf het verzuim per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, een
boete verschuldigd van 2% van het totale orderbedrag, met een minimum van € 500,-. De
boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere
voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 BW. e.v. nodig is. Deze boete is verschuldigd
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bij zowel een toerekenbare als niet toerekenbare tekortkoming en onverminderd alle andere
eventuele rechten of vorderingen van VAN het WAD, daaronder in elk geval het recht van
VAN het WAD een volledige schadevergoeding te vorderen. De boete is gemaximeerd tot een
maximum van 10% van het totale orderbedrag. Het opleggen, vorderen of verrekenen van
deze boete of schade zal niet van invloed zijn het recht van VAN het WAD op uitvoering of
ontbinding van de Overeenkomst.
d. Indien de zaken geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd
heeft VAN het WAD het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en
onverminderd zijn verdere rechten, de Overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding strekt
zich niet alleen uit tot de zaken die nog niet geleverd zijn, maar ook tot de zaken die op grond
van dezelfde Overeenkomst reeds geleverd waren, indien deze Zaken niet meer doeltreffend
gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.
e. Bij ontbinding van de Overeenkomst is VAN het WAD bevoegd aan Opdrachtnemer voor
diens rekening en risico de zaken terug te zenden, die op grond van dezelfde Overeenkomst
reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van
Opdrachtnemer de betalingen, die zij voor deze zaken mocht hebben gedaan, terug te
vorderen.
f. Bij ontbinding van de Overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht aan VAN het WAD, behalve
vertragingsschade, ook de werkelijke schade, die VAN het WAD mocht lijden.
Artikel 22. Beschikbaarheid van onderhoud en reserveonderdelen
a. Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Opdrachtnemer verplicht is
onderhoudswerkzaamheden te verrichten en/of reserveonderdelen te leveren staat
Opdrachtnemer ervoor in dat onderhoud alsmede reserveonderdelen noodzakelijk voor het
herstel en onderhoud van zaken tegen redelijke prijzen en/of tarieven beschikbaar zullen
blijven gedurende een periode van 10 jaar na de laatste levering van de betrokken zaken aan
VAN het WAD, tenzij de Overeenkomst hiervoor een andere periode noemt.
Artikel 23. Prijzen
a. De overeengekomen prijs is bindend en kan nimmer worden gewijzigd als gevolg van, maar
niet beperkt tot, wijziging van valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of
uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen, grondstoffen of halffabricaten, lonen en
andere door Opdrachtnemer aan derden verschuldigde prestaties.

BIJZONDERE GEDEELTE II, ARRANGEMENTEN EN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN
Artikel 24. Huisregels
c. Opdrachtnemer is verplicht om alle gegevens, waaronder begrepen de huisregels behorende
bij de dienst en die deelnemers dienen op te volgen, gelijktijdig met het aanbod te
verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden afkomstig zijn.
d. Opdrachtnemer ziet er op toe dat huisregels worden opgevolgd, dat alle deelnemers
voldoende, doelmatige en passende kleding, huidbescherming en schoeisel dragen.en dat
deze op de juiste manier worden gebruikt. Bij -niet of niet correct gebruik- zal Opdrachtnemer
maatregelen nemen.
e. Naast de wettelijke voorschriften dient Opdrachtnemer en de deelnemers de (huis)regels op te
volgen van de lokaties waar zij zich bevinden.
a. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inschatting of een deelnemer voldoende
geestelijke en lichamelijke conditie verkeerd om aan het desbetreffende onderdeel van de
dienst mee te doen en zal daarna handelen. Zo nodig zal Opdrachtnemer een deelnemer de
toegang tot een dienst ontzeggen.

Artikel 25. Tussentijdse Opzegging
a. VAN het WAD heeft het recht om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen, indien de
Opdrachtnemer de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op
onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op bij de activiteit
bederft.
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b. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op grond van de in dit artikel genoemde
grondslagen zal leiden tot volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer aan VAN het WAD
en alle bij de dienst betrokken partijen.
Artikel 26. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
a. VAN het WAD heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel naar haar keuze- geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van:
- te weinig deelnemers;
- weersomstandigheden, zoals maar niet beperkt tot: onweer, harde wind / storm, mist;
- gevaarlijke en onvoorziene situaties, zoals maar niet beperkt tot: verhoging
waterstand, epidemie, natuurramp, voedselschaarste, ingrepen van overheden;
- overmachtssituaties en andere gewichtige omstandigheden.
b. VAN het WAD zal de Opdrachtgever onverwijld en met opgave van redenen van de schorsing
of ontbinding op de hoogte stellen.
Artikel 27. Verplichtingen Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer is gehouden om:
- alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen, alsmede
van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen dienst, stipt te
voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven;
- algemeen of ter plaatse van de dienst erkende of door de overheid dan wel krachtens
CAO voorgeschreven rustdagen, feestdagen, vakantiedagen of andere vastgestelde
of vast te stellen vrije dagen ten behoeve van zichzelf of zijn werknemers die werk
uitvoeren uit hoofde van de Overeenkomst, na te leven, zonder daarbij aanspraak op
enige vergoeding te kunnen maken;
b. Opdrachtnemer dient te beschikken over een vergunning, voor zover dat is vereist en deze op
eerste verzoek kosteloos ter inzage ter verstrekken.
Artikel 28. Wetten, voorschriften en vergunningen
a. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
b. Opdrachtnemer is verplicht met inachtneming van alle relevante wettelijke voorschriften en de
bij VAN het WAD geldende regels en voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu
erop toe te zien dat de dienst zodanig worden uitgevoerd dat de veiligheid van alle personen
die zich op de Lokatie bevinden, zo goed mogelijk is gewaarborgd en hun gezondheid is
beschermd.
Artikel 29. Facturering
a. De door Opdrachtnemer aan VAN het WAD te verzenden facturen dienen te voldoen aan de
eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Opdrachtnemer dient op
deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en
overzichtelijk te vermelden:
- de orderreferentie
- de datum wanneer de dienst is uitgevoerd;
- de dienst en de locatie(s) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
- het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
- naam, adres en woonplaats van de (onder)aannemer;
b. Opdrachtnemer heeft niet het recht om de facturen te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
c. Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen,
worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.
Artikel 30. Beschikbaar stellen van werknemers door Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de ter beschikking gestelde werknemers voldoen aan
de opleidingseisen, kwalificaties en vereisten zoals in de Overeenkomst gespecificeerd en dat
de beschikbaar gestelde werknemers volledig gekwalificeerd zijn om de werkzaamheden te
verrichten.
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b. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat en is ervoor verantwoordelijk dat de beschikbaar
gestelde werknemers alle regels, reglementen, voorschriften en maatregelen met betrekking
tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden volledig naleven en de ter
beschikking te stellen werknemers handelen overeenkomstig de instructies van VAN het WAD
en/of de Principaal.
c. De beschikbaar gestelde werknemers zullen door Opdrachtnemer zijn voorzien van voldoende
en doelmatige, projectspecifieke veiligheidsmiddelen zoals, kleding, zonbescherming,
hulpmiddelen, etc. gespecificeerd in de Overeenkomst.
Artikel 31. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekering
a. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor al het handelen en nalaten van de
beschikbaar gestelde werknemers, ongeacht of deze werknemers wel of niet in dienst zijn van
Opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer en VAN het WAD zullen zich deugdelijk verzekeren en zich verzekerd houden
tegen het risico van schade die door de beschikbaar gestelde werknemers aan derden kan
worden veroorzaakt bij de uitvoering van de door de VAN het WAD aan hen opgedragen
werkzaamheden. Opdrachtnemer zal voor elke beschikbaar gestelde werknemers een
adequate ongevallenverzekering sluiten en aanhouden gedurende de looptijd van de
overeenkomst.
c. Opdrachtnemer zal op eigen kosten, de borgtochten en verzekeringspolissen voor zijn
werknemers aangaan en behouden met betrekking tot de door zijn werknemers uit te voeren
werken.
d. Opdrachtnemer zal VAN het WAD vrijwaren tegen elke aanspraak van derden en de
beschikbaar gestelde werknemers verband houdende met de Overeenkomst.
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