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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SONDERVICK COLLEGE VELDHOVEN  
 
De gebouwen van het Sondervick College zijn voorzien van betonkernactivering. In het beton zijn hiervoor vele 
kilometers leidingen verwerkt waar water door wordt gevoerd.  In verband hiermee is het slechts toegestaan te 
boren in vloeren, wanden of plafonds onder strikte voorwaarden en altijd na schriftelijke toestemming van de 
algemene directie/afdeling facilitaire zaken.  Beschadiging van het kwo-systeem kan zeer hoge kosten met zich 
meebrengen. 

 
 
1.   ALGEMEEN 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,  

daaronder begrepen opdrachten, met betrekking tot de levering van zaken en/of diensten  
aan het Sondervick College door de wederpartij, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen. Onder diensten is in deze algemene voorwaarden de aanneming van werk 
begrepen. 

2. Onder wederpartij wordt verstaan: de verkoper, opdrachtnemer, leverancier of aannemer.  
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming 

dan ook, wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.  
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij  

schriftelijk tussen het Sondervick College en wederpartij zijn overeengekomen. 
5. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop 

deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van  
toepassing. Indien de overeenkomst betrekking heeft op roerende zaken in het buitenland, 
dan zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing en is het Weens Koopverdrag 1980 en 
eventuele andere internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken 
uitgesloten. 

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen 
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.  

2.   GELDIGHEID AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
1. Een aanbod van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen 

nadat deze het Sondervick College heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van het Sondervick 
College tot het doen van het aanbod een afwijkende termijn inhoudt. Ingeval van een 
inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit. 

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer door het Sondervick College een schriftelijke 
opdracht bij de wederpartij wordt geplaatst ter aanvaarding van haar aanbod en/of indien 
partijen de gemaakte afspraken hebben vastgelegd in een door partijen ondertekende 
overeenkomst. 

3. Het Sondervick College kan van de wederpartij verlangen dat deze de opdracht binnen een 
door het Sondervick College te stellen termijn schriftelijk bevestigt . 

3. PRIJZEN 
1. De prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst tenzij de overeenkomst de 

omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop  
de aanpassing plaatsvindt. 

2. De overeengekomen prijzen zijn, indien van toepassing, exclusief BTW en omvatten alle 
kosten van de wederpartij in verband met de nakoming van haar verplichtingen. 

4. LEVERING 
1. De levering zal geschieden conform de toepasselijke bepalingen van "Incoterms", laatste 

versie, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.  
2. Levering geschiedt "Franco inclusief Rechten", op de overeengekomen plaats van levering, 

op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.  
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3. Indien het Sondervick College, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de 
zaken en/of diensten op een andere dan in de opdracht vermelde plaats worden geleverd of 
verricht, is de wederpartij verplicht hieraan te voldoen. 

4. Tenzij anders overeengekomen vangt de levertijd aan op de dag waarop door het Sondervick 
College schriftelijk de opdracht wordt gegeven dan wel op de dag dat de door partijen 
getekende overeenkomst van kracht wordt; in geval van mondelinge of telefonische opdracht 
vangt de levertijd aan op de dag waarop de opdracht wordt bevestigd, tenzij vooraf anders 
overeengekomen. 

5. Indien de wederpartij op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor schrifte lijke 
toestemming van het Sondervick College vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal 
betaling echter plaatsvinden conform de oorspronkelijk overeengekomen 
betalingstermijn(en). 

 
6. Onverminderd het recht van het Sondervick College om nakoming en/of schadevergoeding te 

vorderen en onverminderd het recht van het Sondervick College tot ontbinding, heeft het 
Sondervick College de bevoegdheid om bij iedere aan de wederpartij toe te rekenen 
tekortkoming aan de wederpartij een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum 
van 5% van de prijs van de gehele opdracht. 

7.   Onverminderd het bepaalde in lid 6 geeft de wederpartij onmiddellijk schriftelijk bericht aan 
het Sondervick College zodra zij weet of behoort te weten dat de prestatie niet, niet tijdig of 
niet naar behoren zal plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die de 
aanleiding zijn van deze tekortkoming. Indien de zaken en/of diensten niet binnen de 
overeengekomen termijn zijn afgeleverd en/of verricht, is de wederpartij zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim. 

5. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 
1. Het Sondervick College is te allen tijde bevoegd in overleg met de wederpartij de 

omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken of te verrichten diensten te wijzigen. 
Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 

2. Indien een wijziging naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de  
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van de levering, is zij verplicht alvorens aan  
de wijziging gevolg te geven, het Sondervick College hieromtrent zo spoedig mogelijk maar in 
ieder geval binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te  
informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van het 
Sondervick College onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 
Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt kan de wederpartij daaraan geen rechten 
ontlenen en neemt het Sondervick College daardoor geen plichten op zich anders dan 
voortvloeiend uit de bestaande overeenkomst. 

6. VERPAKKING EN VERZEKERING 
1. De zaken moeten voor zover nodig behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd  

worden dat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken. De  
wederpartij zal zich ten genoegen van het Sondervick College voldoende verzekeren tegen 
redelijkerwijze aanwezig te achten risico's gedurende het transport.  

2. Het Sondervick College heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de 
wederpartij te retourneren. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening 
en risico van de wederpartij naar het verzendadres van de wederpartij.  

3. De verpakking dient op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze te geschieden en het  
verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk milieuvriendelijk te zijn. 

7. KWALITEIT EN GARANTIE 
1. De wederpartij garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat de  

zaken en/of diensten beschikken over de eigenschappen en specificaties die zijn  
overeengekomen, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het aan de wederpartij kenbaar  
gemaakte doel en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften  
alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 
kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering. Indien het Sondervick 
College constateert, dat het geleverde kwalitatief niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan 
hetgeen de wederpartij heeft gegarandeerd, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelli ng 
in verzuim. 

2. Het Sondervick College is gerechtigd de te leveren zaken en/of diensten voor of na levering te 
keuren en / of te beproeven. 

3. De wederpartij verbindt zich alle gebreken die zich aan de geleverde zaken en/of diensten  
voordoen na de aflevering of voltooiing en gedurende een in de opdracht of overeenkomst 
bepaalde periode vanaf de ingebruikstelling van het object waaraan of waarvoor de levering  
verricht is voor haar rekening binnen de door het Sondervick College bij aanzegging gestelde 
redelijke termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze 
gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Indien de 
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wederpartij het gebrek niet binnen de gestelde termijn herstelt, opheft of wegneemt, is het 
Sondervick College gerechtigd het nodige op kosten van de wederpartij uit te voeren of te 
doen uitvoeren. 

4. Voornoemde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het object waaraan of  
waarvoor de levering of prestatie is verricht geen gebruik kon worden gemaakt wegens het 
wegnemen van de gebreken in de geleverde zaken of diensten. 

5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde zaken of diensten, begint voor het  
vervangen deel de hiervoor vermelde periode opnieuw te lopen. De wederpart ij blijft 
aansprakelijk voor verborgen gebreken die eerst na voornoemde periode blijken. Gehele of  
gedeeltelijke vervanging leidt in geen enkel geval tot het verlies voor het Sondervick College 
van rechten en aanspraken die zij met betrekking tot de (gedeeltelijk) vervangen zaken en/of 
diensten had. 

8. EIGENDOM EN RISICO 
1. De eigendom en het risico van zaken gaan over van de wederpartij op het Sondervick College 

vanaf het tijdstip van volledige levering. 
2. Indien het Sondervick College de zaken echter afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op 

goede gronden het recht op ontbinden van de overeenkomst of op vervanging van de zaken  
inroept, blijven de eigendom en het risico van de zaken bij de wederpartij.  

9. BETALING 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na 

ontvangst van de factuur, mits de levering is goedgekeurd en alle bijbehorende bescheiden  
door het Sondervick College zijn ontvangen. Het Sondervick College is gerechtigd de betaling 
op te schorten als de wederpartij niet aan al haar openstaande verplichtingen heeft voldaan, 
tevens is het Sondervick College gerechtigd betalingen op te schorten gedurende school 
vakanties. 

2. De wederpartij is verplicht op de factuur en begeleidende bescheiden het opdrachtnummer 
van het Sondervick College, alsmede de factuurdatum, factuuradres en (indien van 
toepassing) het artikelnummer gespecificeerd naar aantal aan te geven. Bij niet-vermelding 
van één of meerdere relevante gegevens wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de 
bedoelde gegevens zijn vermeld. Van het ontbreken van deze gegevens wordt de wederpartij 
zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 

3. Het Sondervick College is bevoegd te verlangen dat de wederpartij voor haar 
rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door 
een voor het Sondervick College acceptabele bankinstelling om de nakoming van de 
verplichtingen van de wederpartij zeker te stellen. 

4. Betaling van de leverantie en/of diensten ontslaat de wederpartij niet van enige garantie  
en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.  

10. HULPMIDDELEN 
1. Door het Sondervick College ter beschikking gestelde of voor rekening van het Sondervick 

College door de wederpartij aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, 
instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van het Sondervick College 
c.q. worden eigendom van het Sondervick College op het moment van aanschaf of 
vervaardiging. 

2. De wederpartij is verplicht bedoelde hulpmiddelen voor zover mogelijk te merken als 
herkenbaar eigendom van het Sondervick College, deze in goede staat te houden en voor haar 
risico te nemen, zolang de wederpartij ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.  

3. Verandering aan bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen 
voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan het Sondervick College, is slechts 
toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Sondervick College. 

11. AANSPRAKELIJKHEID 
1. De wederpartij is in verband met de door haar geleverde zaken en/of diensten  

aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot  
vergoeding van bedrijfsschade, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en schade 
voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens het Sondervick College. Deze 
aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam 
voor of bij het Sondervick College alsmede derden waarmee het Sondervick College 
verplichtingen is aangegaan. 

2.  De wederpartij vrijwaart het Sondervick College terzake van alle aanspraken van derden 
ter vergoeding van schade die verband houdt met de door de wederpartij aan het 
Sondervick College geleverde zaken en/of diensten. 

3. De wederpartij dient zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende te 
verzekeren en verleent het Sondervick College desgewenst inzage in de betreffende 
polissen. 
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12. GEHEIMHOUDING 
1. De wederpartij is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informat ie en 

bedrijfsgegevens van het Sondervick College die haar uit hoofde van de relatie met het 
Sondervick College ter kennis zijn gekomen. 

2. Het is de wederpartij verboden bedoelde informatie en bedrijfsgegevens aan te wenden 
voor eigen gebruik, anders dan ter uitvoering van deze overeenkomst, of gebruik door 
derden. 

13. INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM 
1.   De wederpartij garandeert dat het gebruik van de door haar geleverde zaken of van de door 

haar ten behoeve van het Sondervick College gekochte of vervaardigde hulpmiddelen en 
toebehoren evenals de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit 
resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen en geen inbreuk zal leveren op 
rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten 
van derden. 

2. De wederpartij vrijwaart het Sondervick College voor alle aanspraken van derden die verband 
kunnen houden met enige schending van de wederpartij van het in lid 1 gestelde en zal het 
Sondervick College alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is. 

3. Ten aanzien van de door het Sondervick College verstrekte tekeningen, ramingen, schema's, 
ontwerpen en dergelijke behoudt het Sondervick College zich naast het eigendomsrecht ook 
het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Sondervick 
College geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter  
hand gesteld of door de wederpartij worden gebruikt ter vervaardiging van zaken, het 
verrichten van diensten of uitvoering van werken waarop deze betrekking hebben. 

4. Indien de geleverde prestatie bestaat uit het verrichten van diensten draagt de wederpartij,  
indien toepasselijk het auteursrecht uitdrukkelijk over aan het Sondervick College en verricht 
daartoe, voor zover noodzakelijk, op eerste verzoek van het Sondervick College al die 
(rechts)handelingen die daarvoor nodig zijn. 

14. OVERDRACHT EN UITBESTEDING 
1. De wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst 

voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het Sondervick College. Het Sondervick College heeft het recht 
aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 

2. De wederpartij behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sondervick College 
voor uitbesteding aan derden. De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk  
voor door derden in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden en zal het 
Sondervick College vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de Wet 
Ketenaansprakelijkheid en/of andere wetten en regelingen. 

15. ONTBINDING 
1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is het Sondervick College bevoegd de 

overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder nadere ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en zodra:  
 de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de  

overeenkomst; 
 de wederpartij in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt; 
 door of vanwege de wederpartij enig voordeel is aangeboden of verschaft aan personeel of                                                                                                                
      vertegenwoordigers van  het Sondervick College. 

2. Indien de overeenkomst is ontbonden, is de wederpartij verplicht de reeds aan haar voldane  
betalingen aan het Sondervick College terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente 
vanaf de dag waarop de betalingen hebben plaatsgevonden. 

3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden bestaat de terugbetalingsverplichting  
alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.  

4. Door de ontbinding worden alle openstaande vorderingen van het Sondervick College 
onmiddellijk opeisbaar. 

16. GESCHILLEN 
Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een 
oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen 
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch. Een 
geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk en aangetekend 
verklaart aan de wederpartij. 
 
 
Veldhoven, 25-11-2015 


