
Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met de “Wederpartij” aangeduid iedere (rechts)persoon die 

met de vereniging Evangelische Omroep (de “EO”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten 
aangaat met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten aan de EO. 

1.2 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen aan en 
overeenkomsten met de EO betreffende de levering van goederen en/of diensten aan de EO. 

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden de EO slechts indien de EO en de Wederpartij 
deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid 
prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene inkoopvoorwaarden.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij of andere algemene 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
2.1 Aanvragen van de EO zijn vrijblijvend. Aanbiedingen van de Wederpartij hebben een 

gestanddoeningstermijn van negentig dagen, tenzij anders in de aanvraag is vermeld. De 
gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die 
wordt vermeld in de aanvraag. 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien de EO een aanbod van de Wederpartij door een daartoe 
bevoegde vertegenwoordiger uitdrukkelijk per e-mail of brief heeft aanvaard, of doordat hetgeen 
is overeengekomen op andere wijze door de EO en de Wederpartij schriftelijk is bevestigd. Een 
voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding door de EO in. 

2.3 Alle handelingen die de Wederpartij verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de 
overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. 

2.4 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij 
schriftelijk tussen de EO en de Wederpartij zijn overeengekomen. Meer- of minderwerk wordt als een 
wijziging van de overeenkomst gezien. 

2.5 De Wederpartij doet uiterlijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging 
schriftelijk opgave van de gevolgen die deze wijziging zal hebben, waaronder in ieder geval de 
gevolgen voor de overeengekomen prijs en het tijdstip van levering. Indien een schriftelijke opgave 
ontbreekt zal de gewijzigde opdracht volgens de oorspronkelijke voorwaarden worden uitgevoerd. 

2.6 Indien de gevolgen van de wijzigingen naar het oordeel van de EO onredelijk zijn, is de EO bevoegd 
om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De Wederpartij dient jegens de EO die prestaties te leveren die voortvloeien uit de overeenkomst 

conform de specificaties van de overeenkomst en in ieder geval naar de eisen van goed en deugdelijk 
vakmanschap. De verplichtingen van de Wederpartij zijn resultaatsverplichtingen, tenzij partijen 
anders zijn overeengekomen. 

3.2 De Wederpartij zal de EO op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en 
desgevraagd inlichtingen geven.

3.3 De Wederpartij zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften 
bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de EO met derden heeft gesloten, 
voor zover deze overeenkomst bekend zijn bij de Wederpartij, in acht nemen. 

3.4 De Wederpartij is slechts bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan 
derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de EO, welke toestemming 
niet op onredelijke gronden onthouden zal worden en waaraan door de EO nadere voorwaarden 
verbonden kunnen worden. 

3.5 De Wederpartij draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te 
informeren over de afspraken die gelden tussen de Wederpartij en de EO bij de uitvoering van de 
overeenkomst. 

3.6 Voor zover diensten worden verricht ten kantore van de EO, zijn de Wederpartij en door haar 
ingeschakeld personeel of derden gehouden de vastgestelde huisregels van de EO na te leven. 

3.7 Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat personeel van de Wederpartij niet 
goed functioneert en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, heeft de 
EO het recht de desbetreffende persoon door de Wederpartij te laten vervangen. 

3.8 Voor de vervanging van personeel van de Wederpartij is voorafgaande schriftelijke toestemming 
vereist van de EO, tenzij directe vervanging noodzakelijk is. Uitgangspunt daarbij is dat personen 
beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben. 

3.9 De Wederpartij staat ervoor in dat het personeel van de Wederpartij gerechtigd is om in Nederland 
arbeid dan wel diensten te verrichten. 

Artikel 4. Levering van goederen en uitvoering van diensten
4.1 Levering van goederen vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip 

en volgens de geldende Incoterm DDP (Delivery Duty Paid-Franco inclusief rechten). De Wederpartij 
zal de diensten uitvoeren binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen plaats. 

4.2 De overeengekomen levertijden en termijnen voor uitvoering zijn fatale termijnen. Indien 
de Wederpartij de overeengekomen termijn overschrijdt, is de Wederpartij zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim.

4.3 Indien de Wederpartij een overeengekomen levertijd dreigt te overschrijden, dient hij de EO hiervan 
onverwijld schriftelijk mededeling te doen met opgave van de oorzaak van de overschrijding, de 
door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging. Dit laat 
onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke 
bepalingen.

4.4 De Wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging 
en vervoer van de goederen, dat deze in een goede staat de plaats van levering bereiken en het 
lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het naleven van de 
Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen. 

4.5 De EO is gerechtigd verpakkingsmateriaal voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren. 
4.6 Documenten behorende bij de te leveren goederen, zoals certificaten, gebruiksaanwijzingen, 

paklijsten etc., dienen door de Wederpartij te worden meegeleverd. 
4.7 De EO heeft het recht de levering uit te stellen. De Wederpartij zal in dat geval de goederen 

deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

Artikel 5. Eigendom
5.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat over op de EO bij aflevering op de overeengekomen 

plaats. Indien het gaat om goederen die door de Wederpartij worden gemonteerd of geïnstalleerd, 
gaat de eigendom van de te leveren goederen over op de EO nadat deze zijn gemonteerd dan wel 
geïnstalleerd. 

5.2 Indien de Wederpartij gebruik maakt van materialen die door de EO zijn aangeleverd, zoals 
grondstoffen, halffabrikaten en software, zullen deze goederen eigendom blijven van de EO. De 
Wederpartij zal deze materialen in bruikleen krijgen tot het moment van aflevering. Indien de 
Wederpartij nieuwe goederen vormt met deze materialen, zal hij deze voor de EO vormen, en zal de 
Wederpartij deze nieuwe goederen voor de EO houden tot het moment van aflevering.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst 

door de Wederpartij, zijn personeel of derden die de Wederpartij bij de uitvoering van de 
overeenkomst heeft betrokken, komen bij de EO te rusten. 

6.2 Indien op de geleverde goederen en/of diensten intellectuele eigendomsrechten van derden 
rusten, verkrijgt de EO daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, 
wereldwijde, eeuwigdurende licentie. 

6.3 De Wederpartij draagt de in de voorgaande leden bedoelde rechten voor zover gegeven de 
bepaalbaarheid mogelijk bij voorbaat aan de EO over, zal volledige medewerking verlenen aan alle 
nadere handelingen die voor overdracht van deze rechten nodig mochten zijn en onthoudt zich van 
overdracht van het geheel of een deel van de in artikel 6.1 bedoelde rechten aan derden.

6.4 In het geval van aanspraken van derden betreffende intellectuele eigendomsrechten, zal de 
Wederpartij alles in het werk stellen om in overleg met de EO te bewerkstelligen dat de EO het 
ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten. 

Artikel 7. Garanties
7.1 De Wederpartij garandeert dat de geleverde goederen en/of diensten volledig aan de overeenkomst 

beantwoorden en voldoen aan de geldende wetten of andere van overheidswege gegeven 
voorschriften betreffende onder andere, doch niet uitsluitend, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en 
milieu. Voor geleverde goederen geldt deze garantie tenminste voor een periode van 12 maanden na 
levering. 

7.2 De Wederpartij garandeert dat hij gedurende de gebruikelijke levensduur van geleverde goederen 
onderdelen voor de geleverde goederen kan leveren. 

7.3 De Wederpartij garandeert dat de geleverde goederen en/of diensten geen inbreuk maken op 
rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart de EO 
volledig van aanspraken van derden in dit verband. Dit houdt in dat de Wederpartij alle schade van 
de EO zal vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten 
voor het voeren van gerechtelijke procedures. 

7.4 De Wederpartij staat in voor de kwaliteit, deskundigheid, integriteit en gedragingen van zijn 
ondergeschikten en niet-ondergeschikten die namens of door de Wederpartij zijn belast met de 
uitvoering van de overeenkomst.

7.5 De Wederpartij garandeert ter zake van de overeenkomst dat de Wederpartij of personeel van 
de Wederpartij of een met de Wederpartij verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame 
personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen 
op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 
en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het 
afstemmen van offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 

Artikel 8. Keuring
8.1 De EO is gerechtigd om de te leveren goederen en/of diensten zowel voorafgaand aan de levering 

als na levering te keuren. De Wederpartij dient hieraan kosteloos alle benodigde medewerking te 
verlenen. 

8.2 Indien de EO geleverde goederen afkeurt, zal de Wederpartij op zijn eigen kosten de goederen 
ophalen. 

8.3 De Wederpartij kan aan de resultaten van een keuring voorafgaand aan de levering geen rechten 
ontlenen.

8.4 De Wederpartij zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan geleverde goederen 
na levering binnen de door de EO bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door 
herstel of vervanging. 

Artikel 9. Prijzen
9.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en in euro’s, exclusief BTW. Alle kosten die met 

de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst verband houden zijn in de overeengekomen 
prijzen en tarieven inbegrepen. 

9.2 Meerwerk kan slechts in rekening worden gebracht indien partijen dit in overeenstemming met 
artikel 2.4 en 2.5 schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 10. Betaling
10.1 Op de factuur vermeldt de Wederpartij in ieder geval:
	 •		naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, 

BTW-nummer, KvK-nummer (de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen); en
	 •		het totale factuur bedrag inclusief en exclusief BTW.
10.2 Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de EO de factuur heeft ontvangen, 

mits de overeengekomen goederen en/of diensten door de Wederpartij zijn geleverd. 
10.3 De EO is gerechtigd betaling van een factuur naar rato geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien 

de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden en/of gebreken 
vertonen of indien de Wederpartij anderszins in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

10.4 De EO is gerechtigd de verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die de 
Wederpartij uit welke hoofde dan ook is verschuldigd aan de EO.

10.5 Betaling door de EO houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 

Artikel 11. Toerekenbare tekortkoming en overmacht
11.1 Indien één van de partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit 

de overeenkomst, zal de andere partij haar per e-mail of brief in gebreke stellen met een redelijke 
termijn tot nakoming. Wanneer de andere partij niet binnen deze termijn nakomt, treedt verzuim in. 
Verzuim zonder voorafgaande ingebrekestelling treedt in, in de gevallen waarin ingebrekestelling 
ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven (o.a. in het geval zoals genoemd in artikel 
4.2 van deze algemene inkoopvoorwaarden). 

11.2 De Wederpartij kan zich jegens de EO enkel op overmacht beroepen, indien de Wederpartij de EO zo 
spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht 
in kennis stelt. 

11.3 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden, wanneer de andere partij in verzuim is geraakt. Dit laat onverlet het recht van 
partijen om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Ontbinding
12.1 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden indien:
	 •		artikel 7.5 van de algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden,
	 •		de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld,
	 •		surseance van betaling aan andere partij is verleend,
	 •		schuldsanering van de andere partij is uitgesproken,
	 •		het bedrijf van de andere partij wordt gestaakt of geliquideerd of de andere partij anderszins de 

beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
12.2 Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
12.3 In geval van ontbinding door de EO als bedoeld in lid 1, is de EO geen vergoeding verschuldigd 

aan de Wederpartij voor de prestaties die niet door de Wederpartij zijn verricht. Eventuele aan 
de Wederpartij verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Wederpartij terug aan de EO, 
vermeerder met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De Wederpartij vrijwaart de EO voor alle financiële gevolgen van eventuele aanspraken van 

derden, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen aanspraken van ondergeschikten en niet-
ondergeschikten, ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door 
de Wederpartij van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of 
diensten van de Wederpartij.

13.2 De Wederpartij zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor zijn 
mogelijke aansprakelijkheid jegens de EO. De polis van de verzekering alsmede bewijzen van betaling 
van de premies zal de Wederpartij op eerste verzoek van de EO aan de EO ter inzage verstrekken. 

Artikel 14. Boete
14.1 Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, 

ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.
14.2 De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de 

vordering van de EO tot nakoming en het recht op schadevergoeding. 

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Het is geen der partijen toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst 

geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de daaraan voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. 

15.2 De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Aan de toestemming kunnen 
partijen voorwaarden verbinden.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1 Partijen verbinden zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van 

de overeenkomst van elkaar op welke wijze dan ook zullen verkrijgen.
16.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet indien (i) één der partijen tot openbaarmaking 

gehouden is op grond van een op hem / haar rustende wettelijke verplichting of dergelijke informatie 
reeds publiekelijk bekend is geworden of op een andere wijze dan door schending van enige wettige 
of contractuele geheimhoudingsverplichting bekend is geworden, dan wel (ii) ingeval van een geschil 
tussen de EO enerzijds en de Wederpartij anderzijds, de betrokken informatie aan de rechterlijke 
instantie, die het geschil beoordeelt, of aan de door deze instantie aangewezen deskundigen wordt 
verstrekt. 

16.3 Deze verplichting tot geheimhouding dienen partijen ook op te leggen aan hun ondergeschikten en 
door hen ingeschakelde niet-ondergeschikten. Een inbreuk door een van hen zal worden beschouwd 
als een inbreuk van de betrokken partijen zelf.

Artikel 17. Rechtskeuze en bevoegde rechter
17.1 Op aanvragen van de EO, aanbiedingen aan de EO en overeenkomsten tussen de EO en de 

Wederpartij, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Good) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

17.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsverhouding en de 
verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden 
gemaakt bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter bij de rechtbank Amsterdam. Hetgeen 
hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen 
te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage. 

Artikel 18. Conversie
Indien een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven 
de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treedt alsdan 
een bepaling in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk 
overeenkomt met de ongeldige bepaling. Partijen zullen hiertoe in overleg treden.
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