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Definities  

1.1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

LEI Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden die uit hoofde van artikel 1.8 

lid 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-

zoek rechtspersoonlijkheid bezit. 

Leverancier de wederpartij van LEI, van wie LEI (een) Levering(en) betrekt; 

Inkoopvoorwaarden de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Universiteit Leiden; 

Order De schriftelijke opdracht tot levering van een Levering onder vermel-

ding van een ordernummer; 

Overeenkomst iedere tussen LEI en Leverancier totstandgekomen overeenkomst, be-

treffende de levering van (een) Levering(en); 

Partijen LEI en Leverancier; 

Levering zowel zaken als de resultaten van diensten en opdrachten dan wel de 

door Leverancier aangenomen werken; 

Afroepcontract Een (raam)Overeenkomst waarbij vooraf het reëel ingeschatte ge-

bruik, gebaseerd op historische omzetgegevens tegen vooraf vastge-

stelde prijzen, naar behoefte door LEI worden afgeroepen. Het te 

verwachten gebruik is derhalve geen garantie voor de toekomst. 

Evenwel zal LEI zich inspannen aan deze verwachting naar alle rede-

lijkheid te voldoen. 

Toepasselijkheid  

1.2. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes en maken 

deel uit van alle Overeenkomsten tussen LEI en Leverancier. 

1.3. Afwijkingen op deze Inkoopvoorwaarden zijn enkel van kracht indien en voor zover zij schriftelijk 

tussen de daartoe bevoegde personen van Partijen zijn overeengekomen en zulks uitsluitend voor wat 

betreft de desbetreffende Overeenkomst. Aan overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden 

kan Leverancier derhalve geen rechten voor de toekomst ontlenen. 

1.4. Eventuele algemene voorwaarden van Leverancier, hoe ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van 

toepassing.  

1.5. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Inkoopvoorwaarden.  
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1.6. Het bepaalde in deze Inkoopvoorwaarden laat de overige rechten die LEI rechtens heeft onverlet.  

Toepasselijkheid bijlagen installatie- bouwkundige werkzaamheden  

1.7. Voorzover de door Leverancier te leveren Levering (tevens) betrekking heeft op installatie- en/of 

bouwkundige werkzaamheden zijn naast deze Inkoopvoorwaarden tevens van toepassing de bij deze 

Inkoopvoorwaarden behorende bijlage(n) betreffende installatie- en/of bouwkundige werkzaamhe-

den van toepassing. Deze bijlage(n) maakt c.q. maken in een dergelijk geval onverbrekelijk deel uit 

van deze Inkoopvoorwaarden. 

Aanbiedingen  

1.8. Een door Leverancier op verzoek van LEI uitgebrachte aanbieding bevat minimaal een duidelijke 

omschrijving van de door Leverancier geoffreerde Levering met vermelding van de prijs, alsmede de 

termijn van leverantie. 

1.9. Een door Leverancier gedane aanbieding is bindend gedurende de termijn welke in de offerte is ver-

meld. Mocht in de offerte geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding gedurende een termijn 

van minimaal 3 maanden. 

1.10. De aan het uitbrengen van een aanbieding verbonden kosten komen te allen tijde voor rekening van 

Leverancier. 

Totstandkoming van de overeenkomst  

1.11. Indien een Order volgt op een aanbieding van Leverancier dan komt de Overeenkomst tot stand op 

het moment dat de Order door LEI wordt verzonden en LEI van de Leverancier een schriftelijke ont-

vangstbevestiging heeft ontvangen.. 

1.12. Indien een Order door LEI wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van Leve-

rancier, dan komt de Overeenkomst tot stand indien en op het moment dat binnen 14 dagen na dag-

tekening van de Order de Prestatie overeenkomstig de Order worden geleverd, dan wel een orderbe-

vestiging geheel conform Order wordt ontvangen door LEI. Bij afwijkingen tussen Order en orderbe-

vestiging dient Leverancier overleg met LEI te voeren. Indien binnen 14 dagen na dagtekening van de 

Order geen reactie volgt is LEI gerechtigd de Order elders te plaatsen, de oorspronkelijke Order 

wordt dan als geannuleerd beschouwd. 

1.13. Bij Afroepcontracten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de Order voor een 

(deel)-levering, binnen het kader van het Afroepcontract, door LEI wordt verzonden. 

1.14. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door LEI ter beschikking 

gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoor-

schriften en dergelijke, dan maken deze deel uit van de Overeenkomst. 

1.15. Ook zichtzendingen dienen op de in dit artikel beschreven wijze te worden voorafgegaan door een 

Overeenkomst. 
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Wijzigingen  

1.16. LEI is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te 

leveren Levering te wijzigen en/of toe te voegen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen of, 

indien de wijzigingen mondeling zijn overeengekomen, dienen deze schriftelijk door LEI te worden 

bevestigd. Wanneer interne standaardisatie of logistieke efficiency bij LEI dit wenselijk maakt, is Le-

verancier bereid om in alle redelijkheid artikelen van derden op te nemen in haar assortiment. 

1.17. Leverancier stelt de betreffende afdeling van LEI onmiddellijk per e-mail, fax of schriftelijk in kennis 

van iedere (voorgenomen) wijziging ten aanzien van wijzigingen in de omvang, de samenstelling 

en/of hoedanigheid van de te leveren Levering, van wijzigingen betreffende verpakkingen, wijziging 

van artikelnummers en niet meer leverbare artikelen en stelt de betreffende afdeling van LEI onver-

wijld in kennis van leveringsproblemen en backorders. 

1.18. LEI is binnen redelijke grenzen te allen tijde gerechtigd bij het niet accepteren van onder artikel 1.17 

genoemde wijziging, leveringen bij derden te bestellen.  

1.19. Indien LEI een wijziging in de Overeenkomst, de bijlagen daaronder begrepen, wenst aan te brengen, 

zal Leverancier naar redelijkheid die maatregelen nemen, om aan de nieuwe wijziging te voldoen. Een 

dergelijke wijziging en een eventuele daaruit voortvloeiende prijsverhoging, of, -verlaging, dient door 

LEI schriftelijk te worden geaccepteerd, en zal daarna een deel vormen van de Overeenkomst. Indien 

een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs 

en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, LEI hierom-

trent uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te infor-

meren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van LEI onredelijk zijn ten 

opzichte van de aard en omvang van de gewenste wijziging, heeft LEI het recht de overeenkomst 

schriftelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ont-

binding op grond van dit lid geeft geen der Partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade. 

Levering  

1.20. De in de Overeenkomst vermelde termijn van (af)levering of verrichting van de Levering is fataal. 

Leverancier zal bij overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige 

aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

1.21. Zodra Leverancier weet of verwacht, dat de Levering niet op tijd geleverd zal worden, dient zij LEI 

schriftelijk in kennis te stellen van de reden(en) van de vertraging, de door haar getroffen maatre-

gel(en) ter voorkoming van verdere vertraging en een nieuwe termijn waarop zij alsnog zal kunnen 

leveren. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke mededeling zal Leverancier zich niet meer op 

overmacht kunnen beroepen. 

1.22. Bij de te leveren Levering dient, voorzover de Levering betrekking heeft op zaken, een paklijst zicht-

baar aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van LEI vermeld te zijn, alsmede het/de 

artikelnummer(s), aantal(len) en omschrijving(en). Bij levering dient door Leverancier per Order een 

aparte paklijst te worden gehanteerd. 
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1.23. Indien LEI Leverancier verzoekt de levering van een Levering, dat betrekking heeft op zaken, uit te 

stellen zal Leverancier de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor LEI opslaan, beveili-

gen en verzekeren. 

1.24. Levering omvat mede levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 1.52, als ook 

de levering van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal (o.a. met betrekking tot on-

derhoud, bediening en veiligheid), tekeningen, kwaliteits-, en garantiecertificaten. 

1.25. Leverancier dient de Levering af te leveren op de plaats(en) en op de wijze als in de Overeenkomst is 

bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen. 

1.26. Keuring, controle en/of beproeving van een Levering houdt levering noch afname in.  

1.27. Elke nieuwe levering dient een houdbaarheidtermijn te hebben, welke niet eerder mag verlopen dan 

die van de daaraan voorafgaande levering. 

Verpakking en verzending 

1.28. De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform voorschriften van LEI te worden gemerkt, 

zodat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken. Leverancier is aan-

sprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpakking en verzending. 

1.29. Alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) wordt bij de levering eigendom van LEI. Leenemballa-

ge moet als zodanig duidelijk door Leverancier worden gekenmerkt. 

1.30. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door 

deze op te geven bestemming. Indien er op verzoek van LEI door Leverancier verpakkingsmaterialen 

worden verwerkt of vernietigd, geschiedt dit voor risico en rekening van Leverancier. 

1.31. Indien Leverancier de Levering aan LEI aanlevert op pallets dient hij de Regeling Euro-pallets na te 

leven. Leverancier garandeert dat de door hem gebruikte pallets: schoon, in staat van nieuw en onbe-

schadigd zijn. Een Levering aangeleverd op pallets die niet voldoen aan het gestelde in de vorige zin 

worden op kosten van Leverancier aan hem geretourneerd. Leverancier dient als dan onverwijld en 

zonder kosten voor LEI te zorgen voor adequate vervanging. 

1.32. Leverancier garandeert dat indien meerdere producten/artikelen op een pallet worden aangeleverd, 

de artikelen met de grootste omvang en het grootste gewicht (standaard omverpakkingen) zich op het 

laagste niveau van de pallet bevinden en naar boven gaande de omvang en gewicht van verschillende 

producten zullen verminderen. 

1.33. Leverancier garandeert dat bij normale opslag, c.q. geen pallets op elkaar, bij door Leverancier op te 

geven temperatuur- en luchtvochtigheidwaarden de om verpakkingen (dozen) niet zullen vervormen. 

Bij vervorming van de omverpakking kan LEI de betreffende verpakkingen plus inhoud aan Leveran-

cier op diens kosten retourneren. Leverancier dient als dan onverwijld en zonder kosten voor LEI te 

zorgen voor adequate vervanging. 

1.34. De Leverancier dient met betrekking tot verpakkingsmaterialen de EU-Richtlijn Verpakking en Ver-

pakkingsafval na te leven. 
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1.35. Het transport bij retourzending als gevolg van gebreken in de levering (ook reparatieopdrachten) is 

voor risico en rekening van Leverancier. 

Risico en Eigendomsovergang 

1.36. De eigendom en het risico voor verlies van of schade aan de Levering gaat over op LEI nadat deze 

bedrijfsklaar is geleverd door Leverancier en door LEI zijn goedgekeurd ingevolge artikel 0 van deze 

voorwaarden. 

1.37. In geval LEI aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekenin-

gen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtin-

gen, blijven deze eigendom van LEI. Leverancier zal deze bewaren, afgescheiden van voorwerpen wel-

ke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze voor zijn rekening en risico merken als 

eigendom van LEI, ze in goede staat houden en verzekeren tegen alle risico’s, zolang Leverancier ten 

aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt. 

1.38. Verandering aan of afwijking van de in artikel 1.37 bedoelde hulpmiddelen, evenals het aanwenden 

van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan LEI, is slechts 

toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van LEI. Goedkeuring laat de garantieverplich-

tingen van Leverancier evenwel onverlet. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulp-

stoffen en software, van LEI zijn verwerkt in zaken van Leverancier welke aan LEI worden overgedra-

gen, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan eigendom aan LEI toe behoort. 

Prijzen 

1.39. De in de Overeenkomst vermelde prijs met betrekking tot het leveren van de Levering is bindend. 

Wijzigingen in Ionen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren kunnen door Leverancier 

niet aan LEI worden doorberekend, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst. 

1.40. Ingeval uitdrukkelijk in de Overeenkomst omstandigheden zijn vermeldt die tot prijsaanpassing 

kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt, kunnen deze prijsaanpassingen 

niet eerder in gaan dan 3 maanden na voorafgaande schriftelijke aankondiging van prijsverhoging. 

Prijsverhogingen zijn slechts éénmaal per jaar mogelijk en dienen ter goedkeuring aan LEI voorgelegd 

te worden. Prijsverhogingen dienen marktconform, verifieerbaar en onvermijdbaar te zijn en kunnen 

nooit hoger zijn dan de op dat moment bekend zijnde aanpassing van de CBS index voor de gezins-

consumptie. Leverancier zal aan LEI een overzicht sturen van de prijswijzigingen per LEI artikel-

nummer, aangevuld met eventuele wijziging van niet meer courante artikelnummers, omschrijvingen 

en/ of verpakkingseenheden. 

1.41. Leverancier verleent aan LEI een laagste prijs garantie. Leverancier zal aan geen enkele andere partij, 

bij vergelijkbare afname en logistieke condities als LEI, op structurele basis lagere prijzen dan aan LEI 

berekenen. 

1.42. Alle overeengekomen prijzen gelden, behoudens schriftelijk andersluidend beding, voor (af)levering 

van de Levering franco op de overeengekomen plaatsen en zijn inclusief alle kosten van emballage, 

lading, transport, installatie, lossing van de zaken en kosten van verzekering. 
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1.43. De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), 

zijn gebaseerd op de leveringsconditie D.D.P. ( Delivery Duty Paid). 

Facturering en betaling 

1.44. Leverancier dient in een factuur duidelijk de opdrachtspecificaties, zoals het ordernummer, het pro-

ject etc., te vermelden. 

1.45. Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de fac-

tuur, mits goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Ne-

derlandse taal (o.a. met betrekking tot onderhoud, bediening en veiligheid), tekeningen, kwaliteits- 

en garantiecertificaten en het gefactureerde bedrag heeft plaatsgevonden. 

1.46. Er dient per ondernummer gespecificeerd gefactureerd te worden. Iedere levering/afroep c.q. retour-

zending dient bovendien apart gefactureerd respectievelijk gecrediteerd te worden. 

1.47. LEI is bevoegd, alvorens enige betaling plaatsvindt te verlangen dat Leverancier voor zijn rekening 

een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bank -of concerngarantie doet afgeven door een voor LEI 

acceptabele bank of concern om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen. 

1.48. Betaling door LEI houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en is niet gelijk aan onvoorwaarde-

lijke acceptatie van de Levering van Leverancier. 

1.49. LEI is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten indien: 

a. de factuur geen opdrachtspecificaties, zoals genoemd in 1.44, bevat; 

b. LEI een tekortkoming in de Levering en de eventuele installatie/ montage daarvan constateert, 

voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt. 

1.50. LEI is gerechtigd betaling van bedragen uit welken hoofde dan ook verschuldigd aan Leverancier te 

compenseren met vorderingen die LEI op Leverancier geldend kan maken. 

Kwaliteit, garantie en keuring 

1.51. Leverancier garandeert dat de Levering (of onderdelen ervan) en eventueel de installatie/montage 

daarvan beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, vrij is van gebreken, beschikt over de eigen-

schappen die zijn toegezegd, geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd en voldoet aan de wet-

telijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche ge-

hanteerde veiligheids- en kwaliteits- en milieunormen, alsook aan alle veiligheidsvoorschriften van 

LEI, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering. Leverancier garandeert tevens dat de geleverde 

Levering onbezwaard is en vrij van beslagen. 

1.52. Leverancier garandeert dat de Levering voor gebruik gereed is. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle 

onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, technische documentatie, 

gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door LEI 

schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd. 
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1.53. Keuring, controle en/of beproeving door LEI of door daartoe door LEI aangewezen personen of in-

stanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. 

1.54. Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Levering wordt geproduceerd of is opge-

slagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt 

voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. 

1.55. Leverancier stelt LEI zonodig tijdig van tevoren op de hoogte van het tijdstip waarop keuring, con-

trole en/of beproeving kan plaatsvinden. 

1.56. Leverancier is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig te zijn. 

1.57. Indien bij keuring, controle en/of beproeving de Levering geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal 

LEI dit aan Leverancier schriftelijk melden. 

1.58. Indien de Levering, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijkt te 

voldoen aan het bepaalde in 1.51 zal Leverancier voor zijn rekening de zaken ter keuze van LEI op 

eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij LEI de voorkeur geeft aan ontbinding van de Over-

eenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 0. 

1.59. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden 

aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of 

zal zorgdragen heeft LEI het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Leverancier zelf 

uit te voeren of door derden uit te laten voeren. 

1.60. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke melding de afge-

keurde Levering terughaalt dan wel niet binnen voornoemde termijn er voor zorg heeft gedragen dat 

de Levering alsnog voldoet aan het bepaalde in 1.51, heeft LEI het recht de Levering aan Leverancier 

voor diens rekening te retourneren en recht op creditering van eventueel reeds gefactureerde bedra-

gen binnen 14 dagen. 

Geheimhouding, verbod tot openbaarmaking en beveiliging 

 

1.61. Leverancier c.q. medewerkers van Leverancier zullen mogelijk bij de uitvoering van met LEI gesloten 

Overeenkomsten c.q. voor LEI te verrichten werkzaamheden als bewerker als bedoeld in de Wet be-

scherming persoonsgegevens, toegang krijgen tot gegevens die tot studenten en medewerkers van LEI 

herleidbaar zijn. Verder zal Leverancier mogelijk toegang krijgen tot andere vertrouwelijke informatie 

van LEI. 

1.62. Als vertrouwelijke informatie gelden in ieder geval persoonsgegevens, gegevens die tot relaties van 

LEI herleidbaar zijn, werkwijzen van LEI en bedrijfsgegevens van LEI. Leverancier is verplicht alle in-

formatie waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, ge-

heim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van haar Overeenkomst(en) met LEI. 

1.63. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal Leverancier alle vertrouwelijke informatie van LEI 

welke haar vanuit LEI toebehorende data bestanden ter kennis komen, niet in nieuw te vormen eigen 

bestanden van Leverancier mogen vastleggen. 
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1.64. Leverancier vrijwaart LEI van alle aanspraken welke derden jegens LEI zouden kunnen doen gelden 

voortvloeiende uit een schending van de plichten die in dit artikel zijn gesteld. 

1.65. Indien Leverancier een of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt, verbeurt zij per overtreding, 

zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door LEI direct opeisbare boete van € 200.000,- 

(zegge: tweehonderdduizend euro), onverminderd het recht van LEI om volledige schadevergoeding 

te vorderen. 

1.66. Partijen zijn gehouden geheimhouding te betrachten van alle door of namens hen ter beschikking 

gestelde gegevens en inlichtingen. 

1.67. LEI kan de door Leverancier in te zetten medewerkers aan een veiligheidsonderzoek laten onderwer-

pen. 

1.68. Partijen zullen hun medewerkers en de voor hen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

werkzame derden in overleg met elkaar opgestelde geheimhoudingsverklaringen laten ondertekenen 

voor zover een der Partijen zulks nodig acht. 

1.69. Indien informatie zich onder verantwoordelijkheid van Leverancier buiten de gebouwen van LEI 

bevindt, zal LEI nadere beveiligingsmaatregelen van toepassing kunnen verklaren. 

Intellectuele eigendom 

1.70. Tekeningen, modellen, berekeningen, specificaties, instructies en dergelijke welke LEI aan Leveran-

cier heeft verstrekt, of die Leverancier voor en op aanwijzing en kosten van LEI heeft gemaakt of aan-

geschaft, blijven of worden eigendom van LEI en alle intellectuele eigendomsrechten hierop berusten 

bij LEI. Deze hulpmiddelen worden door Leverancier duidelijk als eigendom van LEI gemerkt en zij 

mogen door Leverancier niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden of 

anderszins benut worden dan uitsluitend ter uitvoering van de onderhavige opdracht. Leverancier zal 

haar medewerking verlenen aan een eventueel benodigde eigendomsoverdracht van deze hulpmidde-

len en intellectuele eigendomsrechten. 

1.71. Zaken en werkwijzen, die Leverancier in samenwerking met of in opdracht van LEI heeft ontwikkeld, 

komen uitsluitend aan LEI toe en mogen niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van 

LEI aan derden ter beschikking worden gesteld. 

1.72. Indien Leverancier de in 1.70 bedoelde hulpmiddelen niet, niet volledig of in beschadigde staat aan 

LEI (terug)zendt ten tijde van de laatste (af)levering of op eerste verzoek, is LEI gerechtigd haar beta-

ling op te schorten.  

1.73. In geval de tussen Partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van 

LEI ontwikkelen van software draagt Leverancier reeds, bij voorbaat, voor zover rechtens vereist, alle 

intellectuele eigendomsrechten op de desbetreffende software alsmede op de bijbehorende documen-

tatie over aan LEI. Leverancier verplicht zich haar medewerking te verlenen aan het vervullen van de 

hierbij eventueel vereiste formaliteiten 

1.74. Indien de tussen Partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van 

LEI uitvoeren van een modificatie ten aanzien van standaardsoftware, afkomstig van Leverancier, ver-
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schaft Leverancier LEI op deze modificatie een exclusief licentierecht, met dien verstande, dat het ex-

clusieve karakter van dit licentierecht beperkt is tot een periode van 5 jaar. Indien Leverancier binnen 

de termijn van 5 jaar een licentie aan derden wenst te verstrekken met betrekking tot de modificatie is 

zij hiertoe uitsluitend gerechtigd na zowel creditering aan LEI van de aan LEI in rekening gebrachte 

ontwikkelingskosten als voorafgaande schriftelijke mededeling aan LEI. Leverancier verplicht zich in 

voorkomend geval haar medewerking te verlenen aan de totstandkoming van het voornoemde licen-

tierecht. 

1.75. In alle gevallen, waarin de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken en/of diensten, 

welke onderwerp van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst vormen, bij Leverancier blijven be-

rusten, zal Leverancier op eerste verzoek van LEI meewerken aan het tot stand komen van een 

escrow-regeling. 

1.76. Leverancier vrijwaart LEI volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke der-

den jegens LEI geldend zouden kunnen maken uit hoofde van inbreuk op de aan de desbetreffende 

derde toekomende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken en/of diensten, welke 

aan LEI door Leverancier zijn geleverd. 

1.77. In geval van een door een derde met succes tegen Leverancier danwel tegen LEI gevoerde actie terzake 

van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is Leverancier, te harer keuze, gehouden tot: 

a. het van de desbetreffende derde verwerven van een licentie ten behoeve van LEI met betrekking 

tot de desbetreffende zaak en/of dienst; 

b. het vervangen van de desbetreffende zaak en/of dienst door een gelijkwaardige en gelijksoortige 

zaak en/of dienst, welke niet inbreuk makend is; 

c. ongedaanmaking van de verrichte prestatie tegen restitutie van het betaalde. 

Documentatie en onderdelen 

1.78. LEI is vrij in het gebruik van documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor 

eigen gebruik. 

1.79. Leverancier is verplicht onderdelen ter zake van de geleverde Levering gedurende de gebruikelijke 

levensduur van de geleverde Levering in voorraad te houden. 

Overdracht van verplichtingen 

1.80. Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien noch 

geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

LEI. 

1.81. Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeel-

telijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEI. 

1.82. LEI heeft het recht aan de toestemming redelijke voorwaarden te verbinden. 
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1.83. Toestemming van LEI zoals hiervoor bedoeld ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst. 

Boete 

1.84. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de Levering is afgele-

verd, die aan de Overeenkomst beantwoorden, is Leverancier aan LEI zonder aanmaning of andere 

voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare, boete verschul-

digd van 0,1 % van het contractsbelang inclusief BTW voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. 

De boete bedraagt minimaal € 250,- en kan oplopen tot een maximum van 10% van het contractsbe-

lang inclusief BTW. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, 

is de maximale boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.  

1.85. De boete komt LEI toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen 

zijn vorderingen tot nakoming van de verplichting tot aflevering van de Levering die aan de Overeen-

komst beantwoorden. 

1.86. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de 

vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan. 

Overmacht 

1.87. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partij van de verplichting, ingevolge 

de Overeenkomst, waar de overmachtsituatie betrekking op heeft geheel of gedeeltelijk opgeschort 

voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding 

terzake gehouden zijn.  

1.88. De partij die zich op overmacht beroept zal de andere partij terstond omtrent de overmacht schrifte-

lijk in kennis stellen onder overlegging van de nodige bewijsstukken en zal tevens, voor zover moge-

lijk, aangeven hoelang verwacht wordt dat de overmacht zal voortduren. 

1.89. De partij op wie de overmacht betrekking heeft zal zich naar de maatstaven van redelijkheid en bil-

lijkheid inspannen om de gehele of gedeeltelijke niet nakoming ongedaan te maken. 

1.90. Indien een partij gedurende een periode van meer dan dertig (30) dagen ten gevolge van overmacht 

niet kan nakomen aan respectievelijk tekortschiet in zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, 

heeft de andere partij het recht de betreffende Overeenkomst door middel van een schrijven met on-

middellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige 

schadevergoeding ter zake gehouden zal zijn. 

1.91. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de ver-

plichtingen die deze jegens een der Partijen op zich heeft genomen, tenzij anders is overeengekomen 

of tenzij de desbetreffende partij aantoont, dat het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen 

te wijten is aan overmacht. 
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1.92. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van per-

soneel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, een toerekenbare tekortkoming van de 

kant van een partij ingeschakelde derde en/of liquiditeits- casu quo solvabiliteitsproblemen. 

 

Aansprakelijkheid 

1.93. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en winstderving, welke LEI 

mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel een 

onrechtmatige daad van Leverancier. 

1.94. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door LEI of door derden wordt geleden als gevolg 

van een gebrek in zijn Levering waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te ver-

wachten. 

1.95. Leverancier staat in voor de kwaliteit van het geleverde product.  

1.96. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van door Leverancier verstrekte on-

juiste of anderszins onvoldoende informatie.  

1.97. Leverancier is aansprakelijk voor schade door LEI geleden ten gevolge van vertraging in de levering. 

1.98. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door LEI of door derden wordt geleden als gevolg 

van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoe-

ring van de Overeenkomst zijn betrokken. 

1.99. Leverancier vrijwaart LEI voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aan-

sprakelijkheid als bedoeld in de voorgaande leden en zal op eerste verzoek van LEI een schikking tref-

fen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met LEI - één en ander ter be-

oordeling door LEI - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld. 

1.100. Onder schade wordt in ieder geval begrepen alle kosten en mogelijke gevolgschade voortvloeiende uit 

inspanningen van LEI om de continuïteit van de directe en indirecte activiteiten te waarborgen (per-

sonele kosten, kosten aanschaf vervangende producten, logistieke kosten, etc).  

1.101. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel, studenten en overige bezoekers van LEI als 

derden aangemerkt.  

1.102. Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en 

verleent LEI desgewenst inzage in de polis. 

Ontbinding 

1.103. Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van ande-

re Overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in 

geval van (aanvraag van) zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liqui-
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datie of (gedeeltelijke) overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van 

Leverancier, is LEI te harer keuze gerechtigd om, zonder dat LEI tot enige schadevergoeding gehou-

den is, de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of ge-

deeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier of om haar be-

talingsverplichtingen op te schorten, onverminderd eventuele andere rechten die aan LEI uit hoofde 

van het voorstaande toekomen inclusief het recht van LEI op volledige schadevergoeding.  

1.104. Indien sprake is van gehele, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, heeft LEI 

onverminderd haar recht op schadevergoeding het recht om de uitvoering van de Overeenkomst ge-

heel respectievelijk gedeeltelijk aan een derde over te dragen. 

1.105. Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst gestandaardiseerde normen en eisen ten be-

hoeve van producten worden ontworpen en van toepassing worden verklaard, heeft LEI het recht de 

Overeenkomst terstond zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ont-

binden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier als de Levering van Leveran-

cier hieraan op dat moment, of binnen een nader door LEI te definiëren periode, niet voldoet. 

1.106. Onverminderd alle andere rechten kan LEI de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ont-

binden zoals in 1.103 gesteld, indien door Leverancier of door een van zijn ondergeschikten of verte-

genwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt 

van de organisatie van LEI of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers. 

1.107. Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming heeft LEI het recht de Overeen-

komst schriftelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 

1.108. LEI is gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ont-

binden wanneer de overheid maatregelen oplegt, die de functie van LEI zodanig beperken, dat nako-

ming van de Overeenkomst door LEI in redelijkheid niet kan worden verlangd. Alle op dat moment 

reeds door Leverancier gemaakte kosten zullen door LEI worden vergoed. 

1.109. Alle vorderingen, die LEI ingevolge dit artikel op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen 

terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

1.110. In geval van ontbinding, zoals bedoeld in dit artikel zal hetgeen door één der Partijen onverschuldigd 

is betaald c.q. geleverd, aan de andere partij moeten worden terugbetaald c.q. terug geleverd binnen 

een maand na dagtekening van de verzending van de aanmaning daartoe. In geval van terugbetaling 

zal het bedrag van terugbetaling worden verhoogd met de wettelijke rente sedert de dag van betaling. 

1.111. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort 

te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren 

o.m.: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigendoms-) rechten, geheimhouding, geschillen-

beslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze. 

Orde, Veiligheid, ARBO en Milieu 

1.112. Leverancier en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke 

veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Leverancier streeft ernaar de 

productie, verpakking, opslag, alsmede de Leveringen zelf, zo milieuvriendelijk te laten zijn. Ook be-
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drijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van LEI, zoals 

onder meer het “Veiligheidsreglement voor opdrachtnemer van de Universiteit Leiden”, dienen te 

worden opgevolgd. 

1.113. Indien er van een Levering en/of verpakking veiligheidsinformatie bladen bestaan, dient Leverancier 

deze bladen altijd direct mee te leveren.  

1.114. Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bodem, 

dienen expliciet te worden aangemeld bij LEI. 

1.115. Leverancier dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn Leveringen, verpakkingen, 

grond-, en hulpstoffen, na te streven. 

1.116. Leverancier dient LEI tijdens looptijd van een Overeenkomst te blijven attenderen op ontwikkelingen 

en mogelijkheden met betrekking tot minder milieu belastende producten en of technologieën in het 

kader van ARBO- en milieuzorg. 

1.117. Leveringen en hun verpakking dienen een constante kwaliteit te bezitten tot tenminste 2 jaar na le-

verdatum, of voor een voor gelijksoortige Leveringen gebruikelijke periode, en dienen te voldoen aan 

alle van toepassing zijnde en geldende Internationale en Nederlandse normen, wetten en regelgevin-

gen waar deze wet van toepassing op is. Tevens is Leverancier gehouden om haar eventuele in consig-

natie gehouden voorraden door LEI, steeds om te ruilen tegen nieuwe voorraden met een minimale 

expiratiedatum van een jaar, in geval dat de expiratiedatum van de op voorraad zijnde consignatie 

Leveringen minder dan 6 maanden bedraagt. 

1.118. LEI kan nooit verplicht worden Leveringen af te nemen als er sprake is van een (on)toerekenbare 

tekortkoming van Leverancier, met betrekking tot minimaal overeengekomen kwaliteitseisen van de 

Levering. Hiervoor zal Leverancier nimmer schadeloosstelling kunnen eisen. 

1.119. Indien ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid geconstateerd wordt dat een Levering gebreken 

vertoond die zo ernstig is dat deze tot veiligheids- of gezondheidsschade kunnen leiden of anderszins 

niet voor gebruik geschikt zijn, stelt Leverancier of LEI onverwijld een recall procedure in werking. 

Leverancier rapporteert onverwijld aan alle in de Overeenkomst genoemde contactpersonen van LEI 

omtrent de oorzaken, het mogelijke gevolg en de genomen maatregelen ter minimalisering van de in-

vloed van deze recall, alsmede ter voorkoming van herhaling. 

Communicatie, advies en managementinformatie 

1.120. Leverancier verstrekt goede, volledige schriftelijke, digitale en mondelinge informatie en denkt mee 

bij de keuze van Leveringen, eventueel na vergelijking van het LEI-assortiment met dat van vergelijk-

bare klanten. 

1.121. Leverancier voorziet desgevraagd het betreffende onderdeel van LEI tijdig van de meest recente cata-

logi (en/of prijslijsten) en informeert LEI regelmatig inzake nieuwe productontwikkelingen. 

1.122. Ten behoeve van de telefonische communicatie zal bij Leverancier in principe altijd op werkdagen 

een medewerker (binnendienst) voor LEI bereikbaar zijn. Bij zijn afwezigheid is zijn vervanger volle-

dig op de hoogte van de inhoud van deze Overeenkomst. 
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1.123. Indien Leverancier een Order van LEI ontvangt waarop onjuiste gegevens zijn vermeld, licht Leveran-

cier LEI per omgaande in door het LEI-orderformulier gecorrigeerd terug te faxen. In het bijzonder 

gaat het hier om de items aantal, prijs, levertijd, verpakkingseenheid en artikelnummer. 

1.124. Desgewenst verzorgt Leverancier een gedegen gebruikersinstructie in de Nederlandse taal bij imple-

mentatie van nieuwe of wijziging van bestaande Leveringen. 

1.125. Leverancier dient LEI periodiek informatie ter beschikking te stellen met betrekking tot de gereali-

seerde omzet. 

Geschillen en toepasselijke recht 

1.126. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

1.127. De eenvormige wetten, opgesteld door de in 1964 te ‘s-Gravenhage gehouden diplomatieke Confe-

rentie betreffende de unificatie van het internationale kooprecht (“LUF” en “LUVI”) en het Weens 

koopverdrag, zijn niet van toepassing. 

1.128. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden be-

schouwd) die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten tus-

sen Partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank te 

Den Haag. 
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	1.18. LEI is binnen redelijke grenzen te allen tijde gerechtigd bij het niet accepteren van onder artikel 1.17 genoemde wijziging, leveringen bij derden te bestellen.
	1.19. Indien LEI een wijziging in de Overeenkomst, de bijlagen daaronder begrepen, wenst aan te brengen, zal Leverancier naar redelijkheid die maatregelen nemen, om aan de nieuwe wijziging te voldoen. Een dergelijke wijziging en een eventuele daaruit ...

	Levering
	1.20. De in de Overeenkomst vermelde termijn van (af)levering of verrichting van de Levering is fataal. Leverancier zal bij overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
	1.21. Zodra Leverancier weet of verwacht, dat de Levering niet op tijd geleverd zal worden, dient zij LEI schriftelijk in kennis te stellen van de reden(en) van de vertraging, de door haar getroffen maatregel(en) ter voorkoming van verdere vertraging ...
	1.22. Bij de te leveren Levering dient, voorzover de Levering betrekking heeft op zaken, een paklijst zichtbaar aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van LEI vermeld te zijn, alsmede het/de artikelnummer(s), aantal(len) en omschrijv...
	1.23. Indien LEI Leverancier verzoekt de levering van een Levering, dat betrekking heeft op zaken, uit te stellen zal Leverancier de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor LEI opslaan, beveiligen en verzekeren.
	1.24. Levering omvat mede levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 1.52, als ook de levering van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal (o.a. met betrekking tot onderhoud, bediening en veiligheid), tekeningen, ...
	1.25. Leverancier dient de Levering af te leveren op de plaats(en) en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.
	1.26. Keuring, controle en/of beproeving van een Levering houdt levering noch afname in.
	1.27. Elke nieuwe levering dient een houdbaarheidtermijn te hebben, welke niet eerder mag verlopen dan die van de daaraan voorafgaande levering.

	Verpakking en verzending
	1.28. De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform voorschriften van LEI te worden gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorl...
	1.29. Alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) wordt bij de levering eigendom van LEI. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Leverancier worden gekenmerkt.
	1.30. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door deze op te geven bestemming. Indien er op verzoek van LEI door Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, geschiedt dit voor ri...
	1.31. Indien Leverancier de Levering aan LEI aanlevert op pallets dient hij de Regeling Euro-pallets na te leven. Leverancier garandeert dat de door hem gebruikte pallets: schoon, in staat van nieuw en onbeschadigd zijn. Een Levering aangeleverd op pa...
	1.32. Leverancier garandeert dat indien meerdere producten/artikelen op een pallet worden aangeleverd, de artikelen met de grootste omvang en het grootste gewicht (standaard omverpakkingen) zich op het laagste niveau van de pallet bevinden en naar bov...
	1.33. Leverancier garandeert dat bij normale opslag, c.q. geen pallets op elkaar, bij door Leverancier op te geven temperatuur- en luchtvochtigheidwaarden de om verpakkingen (dozen) niet zullen vervormen. Bij vervorming van de omverpakking kan LEI de ...
	1.34. De Leverancier dient met betrekking tot verpakkingsmaterialen de EU-Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval na te leven.
	1.35. Het transport bij retourzending als gevolg van gebreken in de levering (ook reparatieopdrachten) is voor risico en rekening van Leverancier.

	Risico en Eigendomsovergang
	1.36. De eigendom en het risico voor verlies van of schade aan de Levering gaat over op LEI nadat deze bedrijfsklaar is geleverd door Leverancier en door LEI zijn goedgekeurd ingevolge artikel 0 van deze voorwaarden.
	1.37. In geval LEI aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van LEI. Leverancier...
	1.38. Verandering aan of afwijking van de in artikel 1.37 bedoelde hulpmiddelen, evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan LEI, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemmin...

	Prijzen
	1.39. De in de Overeenkomst vermelde prijs met betrekking tot het leveren van de Levering is bindend. Wijzigingen in Ionen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren kunnen door Leverancier niet aan LEI worden doorberekend, tenzij dit uitdrukk...
	1.40. Ingeval uitdrukkelijk in de Overeenkomst omstandigheden zijn vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt, kunnen deze prijsaanpassingen niet eerder in gaan dan 3 maanden na voorafgaande schri...
	1.41. Leverancier verleent aan LEI een laagste prijs garantie. Leverancier zal aan geen enkele andere partij, bij vergelijkbare afname en logistieke condities als LEI, op structurele basis lagere prijzen dan aan LEI berekenen.
	1.42. Alle overeengekomen prijzen gelden, behoudens schriftelijk andersluidend beding, voor (af)levering van de Levering franco op de overeengekomen plaatsen en zijn inclusief alle kosten van emballage, lading, transport, installatie, lossing van de z...
	1.43. De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), zijn gebaseerd op de leveringsconditie D.D.P. ( Delivery Duty Paid).

	Facturering en betaling
	1.44. Leverancier dient in een factuur duidelijk de opdrachtspecificaties, zoals het ordernummer, het project etc., te vermelden.
	1.45. Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal (o.a. met betrekking tot onderho...
	1.46. Er dient per ondernummer gespecificeerd gefactureerd te worden. Iedere levering/afroep c.q. retourzending dient bovendien apart gefactureerd respectievelijk gecrediteerd te worden.
	1.47. LEI is bevoegd, alvorens enige betaling plaatsvindt te verlangen dat Leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bank -of concerngarantie doet afgeven door een voor LEI acceptabele bank of concern om de nakomi...
	1.48. Betaling door LEI houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en is niet gelijk aan onvoorwaardelijke acceptatie van de Levering van Leverancier.
	1.49. LEI is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten indien:
	a. de factuur geen opdrachtspecificaties, zoals genoemd in 1.44, bevat;
	b. LEI een tekortkoming in de Levering en de eventuele installatie/ montage daarvan constateert, voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

	1.50. LEI is gerechtigd betaling van bedragen uit welken hoofde dan ook verschuldigd aan Leverancier te compenseren met vorderingen die LEI op Leverancier geldend kan maken.

	Kwaliteit, garantie en keuring
	1.51. Leverancier garandeert dat de Levering (of onderdelen ervan) en eventueel de installatie/montage daarvan beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, vrij is van gebreken, beschikt over de eigenschappen die zijn toegezegd, geschikt is voor het doe...
	1.52. Leverancier garandeert dat de Levering voor gebruik gereed is. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noo...
	1.53. Keuring, controle en/of beproeving door LEI of door daartoe door LEI aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering.
	1.54. Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Levering wordt geproduceerd of is opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentat...
	1.55. Leverancier stelt LEI zonodig tijdig van tevoren op de hoogte van het tijdstip waarop keuring, controle en/of beproeving kan plaatsvinden.
	1.56. Leverancier is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig te zijn.
	1.57. Indien bij keuring, controle en/of beproeving de Levering geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal LEI dit aan Leverancier schriftelijk melden.
	1.58. Indien de Levering, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in 1.51 zal Leverancier voor zijn rekening de zaken ter keuze van LEI op eerste aanzegging herstellen of vervang...
	1.59. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen heeft LEI het recht hers...
	1.60. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke melding de afgekeurde Levering terughaalt dan wel niet binnen voornoemde termijn er voor zorg heeft gedragen dat de Levering alsnog voldoet aan het bepaalde in 1.51,...

	Geheimhouding, verbod tot openbaarmaking en beveiliging
	1.61. Leverancier c.q. medewerkers van Leverancier zullen mogelijk bij de uitvoering van met LEI gesloten Overeenkomsten c.q. voor LEI te verrichten werkzaamheden als bewerker als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, toegang krijgen tot geg...
	1.62. Als vertrouwelijke informatie gelden in ieder geval persoonsgegevens, gegevens die tot relaties van LEI herleidbaar zijn, werkwijzen van LEI en bedrijfsgegevens van LEI. Leverancier is verplicht alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs...
	1.63. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal Leverancier alle vertrouwelijke informatie van LEI welke haar vanuit LEI toebehorende data bestanden ter kennis komen, niet in nieuw te vormen eigen bestanden van Leverancier mogen vastleggen.
	1.64. Leverancier vrijwaart LEI van alle aanspraken welke derden jegens LEI zouden kunnen doen gelden voortvloeiende uit een schending van de plichten die in dit artikel zijn gesteld.
	1.65. Indien Leverancier een of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt, verbeurt zij per overtreding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door LEI direct opeisbare boete van € 200.000,- (zegge: tweehonderdduizend euro), onvermi...
	1.66. Partijen zijn gehouden geheimhouding te betrachten van alle door of namens hen ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.
	1.67. LEI kan de door Leverancier in te zetten medewerkers aan een veiligheidsonderzoek laten onderwerpen.
	1.68. Partijen zullen hun medewerkers en de voor hen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst werkzame derden in overleg met elkaar opgestelde geheimhoudingsverklaringen laten ondertekenen voor zover een der Partijen zulks nodig acht.
	1.69. Indien informatie zich onder verantwoordelijkheid van Leverancier buiten de gebouwen van LEI bevindt, zal LEI nadere beveiligingsmaatregelen van toepassing kunnen verklaren.

	Intellectuele eigendom
	1.70. Tekeningen, modellen, berekeningen, specificaties, instructies en dergelijke welke LEI aan Leverancier heeft verstrekt, of die Leverancier voor en op aanwijzing en kosten van LEI heeft gemaakt of aangeschaft, blijven of worden eigendom van LEI e...
	1.71. Zaken en werkwijzen, die Leverancier in samenwerking met of in opdracht van LEI heeft ontwikkeld, komen uitsluitend aan LEI toe en mogen niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van LEI aan derden ter beschikking worden gesteld.
	1.72. Indien Leverancier de in 1.70 bedoelde hulpmiddelen niet, niet volledig of in beschadigde staat aan LEI (terug)zendt ten tijde van de laatste (af)levering of op eerste verzoek, is LEI gerechtigd haar betaling op te schorten.
	1.73. In geval de tussen Partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van LEI ontwikkelen van software draagt Leverancier reeds, bij voorbaat, voor zover rechtens vereist, alle intellectuele eigendomsrechten op de desbet...
	1.74. Indien de tussen Partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van LEI uitvoeren van een modificatie ten aanzien van standaardsoftware, afkomstig van Leverancier, verschaft Leverancier LEI op deze modificatie een ex...
	1.75. In alle gevallen, waarin de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken en/of diensten, welke onderwerp van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst vormen, bij Leverancier blijven berusten, zal Leverancier op eerste verzoek van LEI ...
	1.76. Leverancier vrijwaart LEI volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden jegens LEI geldend zouden kunnen maken uit hoofde van inbreuk op de aan de desbetreffende derde toekomende intellectuele eigendomsrechten met...
	1.77. In geval van een door een derde met succes tegen Leverancier danwel tegen LEI gevoerde actie terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is Leverancier, te harer keuze, gehouden tot:
	a. het van de desbetreffende derde verwerven van een licentie ten behoeve van LEI met betrekking tot de desbetreffende zaak en/of dienst;
	b. het vervangen van de desbetreffende zaak en/of dienst door een gelijkwaardige en gelijksoortige zaak en/of dienst, welke niet inbreuk makend is;
	c. ongedaanmaking van de verrichte prestatie tegen restitutie van het betaalde.


	Documentatie en onderdelen
	1.78. LEI is vrij in het gebruik van documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
	1.79. Leverancier is verplicht onderdelen ter zake van de geleverde Levering gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde Levering in voorraad te houden.

	Overdracht van verplichtingen
	1.80. Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEI.
	1.81. Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEI.
	1.82. LEI heeft het recht aan de toestemming redelijke voorwaarden te verbinden.
	1.83. Toestemming van LEI zoals hiervoor bedoeld ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

	Boete
	1.84. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de Levering is afgeleverd, die aan de Overeenkomst beantwoorden, is Leverancier aan LEI zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare, niet ...
	1.85. De boete komt LEI toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen zijn vorderingen tot nakoming van de verplichting tot aflevering van de Levering die aan de Overeenkomst beantwoorden.
	1.86. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

	Overmacht
	1.87. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partij van de verplichting, ingevolge de Overeenkomst, waar de overmachtsituatie betrekking op heeft geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Par...
	1.88. De partij die zich op overmacht beroept zal de andere partij terstond omtrent de overmacht schriftelijk in kennis stellen onder overlegging van de nodige bewijsstukken en zal tevens, voor zover mogelijk, aangeven hoelang verwacht wordt dat de ov...
	1.89. De partij op wie de overmacht betrekking heeft zal zich naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid inspannen om de gehele of gedeeltelijke niet nakoming ongedaan te maken.
	1.90. Indien een partij gedurende een periode van meer dan dertig (30) dagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen aan respectievelijk tekortschiet in zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de betreffende ...
	1.91. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens een der Partijen op zich heeft genomen, tenzij anders is overeengekomen of tenzij de desbetreffende partij aantoont, dat het...
	1.92. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, een toerekenbare tekortkoming van de kant van een partij ingeschakelde derde en/of l...

	Aansprakelijkheid
	1.93. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en winstderving, welke LEI mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel een onrechtmatige daad van Leverancier.
	1.94. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door LEI of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Levering waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten.
	1.95. Leverancier staat in voor de kwaliteit van het geleverde product.
	1.96. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van door Leverancier verstrekte onjuiste of anderszins onvoldoende informatie.
	1.97. Leverancier is aansprakelijk voor schade door LEI geleden ten gevolge van vertraging in de levering.
	1.98. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door LEI of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
	1.99. Leverancier vrijwaart LEI voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de voorgaande leden en zal op eerste verzoek van LEI een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in ...
	1.100. Onder schade wordt in ieder geval begrepen alle kosten en mogelijke gevolgschade voortvloeiende uit inspanningen van LEI om de continuïteit van de directe en indirecte activiteiten te waarborgen (personele kosten, kosten aanschaf vervangende pr...
	1.101. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel, studenten en overige bezoekers van LEI als derden aangemerkt.
	1.102. Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent LEI desgewenst inzage in de polis.

	Ontbinding
	1.103. Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van andere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van (aanvraag van) zijn faillissement o...
	1.104. Indien sprake is van gehele, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, heeft LEI onverminderd haar recht op schadevergoeding het recht om de uitvoering van de Overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk aan een derde ov...
	1.105. Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst gestandaardiseerde normen en eisen ten behoeve van producten worden ontworpen en van toepassing worden verklaard, heeft LEI het recht de Overeenkomst terstond zonder voorafgaande rechterlijke ...
	1.106. Onverminderd alle andere rechten kan LEI de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden zoals in 1.103 gesteld, indien door Leverancier of door een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangebod...
	1.107. Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming heeft LEI het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
	1.108. LEI is gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden wanneer de overheid maatregelen oplegt, die de functie van LEI zodanig beperken, dat nakoming van de Overeenkomst door LEI in redelijkheid ...
	1.109. Alle vorderingen, die LEI ingevolge dit artikel op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
	1.110. In geval van ontbinding, zoals bedoeld in dit artikel zal hetgeen door één der Partijen onverschuldigd is betaald c.q. geleverd, aan de andere partij moeten worden terugbetaald c.q. terug geleverd binnen een maand na dagtekening van de verzendi...
	1.111. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren o.m.: vrijwaring voor schending van intellectuele (eig...

	Orde, Veiligheid, ARBO en Milieu
	1.112. Leverancier en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Leverancier streeft ernaar de productie, verpakking, opslag, alsmede de Levering...
	1.113. Indien er van een Levering en/of verpakking veiligheidsinformatie bladen bestaan, dient Leverancier deze bladen altijd direct mee te leveren.
	1.114. Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bodem, dienen expliciet te worden aangemeld bij LEI.
	1.115. Leverancier dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn Leveringen, verpakkingen, grond-, en hulpstoffen, na te streven.
	1.116. Leverancier dient LEI tijdens looptijd van een Overeenkomst te blijven attenderen op ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot minder milieu belastende producten en of technologieën in het kader van ARBO- en milieuzorg.
	1.117. Leveringen en hun verpakking dienen een constante kwaliteit te bezitten tot tenminste 2 jaar na leverdatum, of voor een voor gelijksoortige Leveringen gebruikelijke periode, en dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde en geldende Intern...
	1.118. LEI kan nooit verplicht worden Leveringen af te nemen als er sprake is van een (on)toerekenbare tekortkoming van Leverancier, met betrekking tot minimaal overeengekomen kwaliteitseisen van de Levering. Hiervoor zal Leverancier nimmer schadeloos...
	1.119. Indien ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid geconstateerd wordt dat een Levering gebreken vertoond die zo ernstig is dat deze tot veiligheids- of gezondheidsschade kunnen leiden of anderszins niet voor gebruik geschikt zijn, stelt Levera...

	Communicatie, advies en managementinformatie
	1.120. Leverancier verstrekt goede, volledige schriftelijke, digitale en mondelinge informatie en denkt mee bij de keuze van Leveringen, eventueel na vergelijking van het LEI-assortiment met dat van vergelijkbare klanten.
	1.121. Leverancier voorziet desgevraagd het betreffende onderdeel van LEI tijdig van de meest recente catalogi (en/of prijslijsten) en informeert LEI regelmatig inzake nieuwe productontwikkelingen.
	1.122. Ten behoeve van de telefonische communicatie zal bij Leverancier in principe altijd op werkdagen een medewerker (binnendienst) voor LEI bereikbaar zijn. Bij zijn afwezigheid is zijn vervanger volledig op de hoogte van de inhoud van deze Overeen...
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