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Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de navolgende
definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens
meervoud bedoeld):
"Algemene voorwaarden": de meest recente
versie van deze Algemene inkoopvoorwaarden van
Bibliocenter
"Bibliocenter":
Stichting
Bibliocenter
(KvK
14103704), de gebruiker van de Algemene
voorwaarden.
"Diensten": door Bibliocenter aan Leverancier in
opdracht gegeven prestaties voor zover niet
bestaande uit de aflevering van Producten.
"Leverancier": iedere natuurlijke- of rechtspersoon
bij wie Bibliocenter Producten en/of Diensten
bestelt en/of met wie zij omtrent de Opdracht tot
levering
van
Producten
en/of
Diensten
onderhandelt.
"Opdracht": de opdracht van Bibliocenter aan
Leverancier tot levering van Producten en/of het
verrichten van Diensten.
6.
“Overeenkomst": de overeenkomst tussen
Bibliocenter en Leverancier met betrekking tot de
Opdracht, alsmede alle (rechts-)handelingen en
onderhandelingen die met een en ander verband
houden.
"Partijen": Bibliocenter en Leverancier gezamenlijk.
"Producten": alle ter uitvoering van een Opdracht
aan Bibliocenter afgeleverde of af te leveren zaken,
ongeacht of de Opdracht uitsluitend de aflevering
van die zaken dan wel (mede) het verrichten van
Diensten omvat.
"Schriftelijk": per post (op papier) of via een
elektronische weg (e-mail).
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing
op en maken deel uit van alle rechtsbetrekkingen
waarbij Bibliocenter als (potentieel) afnemer van
Producten of Diensten van Leverancier optreedt.
Onder rechtsbetrekkingen worden verstaan alle
aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten
alsmede aangegane onderhandelingen.
Verwijzing
van
Leverancier
naar
de
toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden wordt
door Bibliocenter uitdrukkelijk afgewezen, tenzij
Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
De Algemene voorwaarden zijn op eventuele
wijzigingen van de Overeenkomst integraal van
toepassing.
Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene
voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de
bepalingen van de Overeenkomst.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene
voorwaarden
behoeven
de
uitdrukkelijke
Schriftelijke instemming van Bibliocenter
Indien Bibliocenter op enig moment haar rechten uit
de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden
niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar
recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar
moverende redenen (alsnog) te doen.
Bibliocenter is bevoegd de Algemene voorwaarden
te wijzigen. De gewijzigde Algemene voorwaarden
zullen voor de toekomst op reeds bestaande
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aanvragen,
aanbiedingen,
offertes,
alsmede
aangegane onderhandelingen van toepassing zijn,
nadat Bibliocenter Leverancier Schriftelijk op het
bestaan van de gewijzigde Algemene voorwaarden
heeft gewezen.
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Artikel 3 Aanbiedingen
Aanvragen voor een aanbieding zijdens Bibliocenter
binden Bibliocenter niet en gelden slechts als een
uitnodiging tot het doen van een aanbod aan
Bibliocenter door Leverancier.
De door Leverancier gedane aanbiedingen en
uitgebrachte offertes zijn vast, onherroepelijk en geldig
gedurende 3 maanden na de datum van de aanbieding
c.q. offerte.
Aanbiedingen c.q. offertes moeten altijd Schriftelijk
door Leverancier worden ingediend, met een duidelijke
omschrijving van de prestatie, een prijsspecificatie, een
maximumkostenpost voor alle eventuele additionele
kosten, de garantietermijn en garantievoorwaarden
alsmede de leveringstermijn en moeten compleet zijn
en voorzien zijn van de noodzakelijke c.q. door
Bibliocenter gevraagde specificatie en documentatie.
Leverancier dient in zijn aanbieding c.q. offerte elke
afwijking ten opzichte van de aanvraag voor een
aanbieding c.q. offerte van Bibliocenter gedetailleerd te
vermelden.
De kosten van de aanbiedingen en offertes alsmede
van noodzakelijke door Leverancier aan Bibliocenter te
verstrekken monsters alsmede proefzendingen en
voorbeeldmaterialen komen integraal voor rekening
van Leverancier
Aanbiedingen, offertes, documentatie, prototypes en
monsters worden niet door Bibliocenter geretourneerd
aan Leverancier tenzij tussen Partijen Schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 Overeenkomst en wijzigingen
De Overeenkomst tussen Bibliocenter en Leverancier
komt pas tot stand nadat Bibliocenter de aanbieding of
offerte Schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft
bevestigd aan Leverancier. Deze opdrachtbevestiging
van Bibliocenter wordt geacht de Overeenkomst juist
en volledig weer te geven, tenzij door Leverancier
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
opdrachtbevestiging van Bibliocenter uitdrukkelijk
Schriftelijk anders wordt bericht.
Bij gebreke van een voorafgaande aanbieding of offerte
van Leverancier komt de Overeenkomst tot stand
doordat Bibliocenter Schriftelijke Opdracht geeft aan
Leverancier en Leverancier deze Opdracht aanvaardt.
Leverancier wordt geacht een Opdracht te hebben
aanvaard indien hij: (i) de Opdracht ongewijzigd heeft
aanvaard door middel van een orderbevestiging; (ii) de
ongewijzigde Overeenkomst ondertekend heeft
geretourneerd, of; (iii) niet binnen 2 werkdagen na
datum ontvangst van de Schriftelijke Opdracht door
Bibliocenter zijn bezwaren daartegen Schriftelijk heeft
kenbaar gemaakt.
Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken, gemaakt
door Leverancier met door Bibliocenter ingeschakelde
derden, personeelsleden van Bibliocenter daaronder
nadrukkelijk begrepen, verbinden Bibliocenter slechts
indien zij door een daartoe bevoegde persoon van
Bibliocenter zelf Schriftelijk worden bevestigd.

Versie 2021-1

1

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BIBLIOCENTER
5.

6.

7.

8.

9.

Overeengekomen
specificaties
zijn
voor
Leverancier bindend en afwijkingen kunnen slechts
Schriftelijk in onderling overleg tussen Partijen
worden overeengekomen.
Leverancier zal op verzoek van Bibliocenter alle
door Bibliocenter aangegeven wijzigingen in de
omvang en/of hoedanigheid van de Opdracht, in de
ruimste zin des woords, aanvaarden en uitvoeren,
mits deze wijzigingen redelijkerwijze mogelijk zijn.
Aan deze wijzigingen zijn geen kosten voor
Bibliocenter verbonden. Leverancier is pas
gerechtigd een wijziging of aanvulling, die
consequenties
kan
hebben
voor
de
overeengekomen prijs en/of levertijd, door te
voeren, na nadrukkelijke Schriftelijke bevestiging
van Bibliocenter
Indien een wijziging of aanvulling volgens
Leverancier gevolgen zal hebben voor de
overeengekomen prijs en/of levertijd, is Leverancier
verplicht, alvorens aan de wijziging of aanvulling
gevolg te geven, Bibliocenter hieromtrent zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen
na genoemd verzoek, Schriftelijk te informeren.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd
naar het oordeel van Bibliocenter onredelijk zijn,
zullen Partijen hierover in nader overleg treden.
Mocht de wijziging of aanvulling in de
Overeenkomst tot een nieuwe prijs en/of nieuwe
levertijd leiden dan wel een andere prestatie, van
andere kwaliteit of kwantiteit opleveren, dan heeft
Bibliocenter zonder meer het recht om ongewijzigde
dan wel een voor Bibliocenter aanvaardbaar
gewijzigde uitvoering van de aanvankelijke
Overeenkomst te verlangen zonder (meer) kosten
voor Bibliocenter
Bibliocenter heeft zonder meer het recht om
ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst te
verlangen, zonder (meer) kosten voor de
Bibliocenter, indien er sprake is van additionele
werkzaamheden van Leverancier, die Leverancier
bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of
moeten voorzien teneinde de overeengekomen
prestatie en functionaliteit(en) te kunnen leveren of
die het gevolg zijn van een toerekenbare
tekortkoming van Leverancier.

deelorders door Bibliocenter. Bibliocenter zal duidelijk
aangeven wanneer er sprake is van een
afroepovereenkomst en onder welke voorwaarden die
afroepovereenkomst wordt gesloten.
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Bibliocenter is bevoegd een Opdracht in te trekken
tot aan het moment waarop Leverancier de
Opdracht heeft aanvaard. Bibliocenter is tevens
bevoegd de Overeenkomst te annuleren indien (i)
Leverancier nog niet met de uitvoering van de
Opdracht is aangevangen, zonder dat Bibliocenter
daarvoor rechtvaardigende redenen dient aan te
voeren en zonder dat Bibliocenter aan Leverancier
een vergoeding is verschuldigd en (ii) indien de voor
de uit te voeren Dienst noodzakelijke voorwaarden
niet in vervulling zijn gegaan (zoals het niet behalen
van een gewenst aantal deelnemers aan een
opleiding, training of workshop) in welk geval
Bibliocenter aan Leverancier eveneens geen
vergoeding verschuldigd is.
Wanneer
de
Overeenkomst
als
afroepovereenkomst gekwalificeerd moet worden,
komen de afzonderlijke deelovereenkomsten tot
stand door plaatsing van de respectievelijke
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Artikel 5 Prijzen
Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders
weergegeven, uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW,
maar inclusief alle kosten, waaronder mede doch niet
uitsluitend begrepen verzendkosten, transportverzekering, handelingskosten, administratiekosten,
heffingen en belastingen (met uitzondering van de
BTW).
De prijzen zijn vast in de zin dat zij door Leverancier
nimmer verhoogd kunnen worden tijdens de duur van
de Overeenkomst, tenzij tussen Partijen Schriftelijk
nadrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst en/of het
geven van een Opdracht geldt als de overeengekomen
prijs. Prijsverlagingen ingaande vóór het tijdstip van
levering treden automatisch in de plaats van de
overeengekomen prijs.
De prijzen worden vooraf vastgesteld, bijvoorbeeld op
basis van een overeengekomen uurtarief en aantal
uren dan wel op grond van een vast bedrag dan wel
op grond van een overeengekomen tarief per gewicht,
aantal, hoeveelheid dan wel tonnage.
Leverancier is nimmer gerechtigd om de
overeengekomen prijs aan te passen, op grond van
welke omstandigheden dan ook, waaronder doch niet
uitsluitend begrepen een stijging van één of meer der
prijsbepalende kostprijsfactoren.
Bibliocenter kan niet worden verplicht minimum
hoeveelheden af te nemen.
Artikel 6 Levering
De levering geschiedt ter plaatse aan het adres van
Bibliocenter of aan het adres van een van haar
(andere) vestigingen, tenzij Schriftelijk nadrukkelijk
anders is overeengekomen.
Leverancier levert de overeengekomen Producten
en/of Diensten op het tijdstip dat is bepaald in de
Overeenkomst, tenzij Bibliocenter Schriftelijk in een
ander tijdstip heeft toegestemd. Het betreft een fatale
datum.
Het risico van de geleverde Producten gaat pas op
Bibliocenter over nadat deze Producten bij
Bibliocenter zijn uitgeladen en Bibliocenter heeft
getekend voor ontvangst. Schade of beschadigingen
veroorzaakt tijdens het transport of levering van de te
leveren Producten komt/komen voor het moment van
risico overgang voor rekening van de Leverancier. De
eigendom van de geleverde Producten gaat op
hetzelfde moment als het risico voor de Producten
over op Bibliocenter Leverancier heeft geen
eigendomsvoorbehoud, tenzij nadrukkelijk Schriftelijk
anders is overeengekomen.
Tenzij Schriftelijk is overeengekomen dat Bibliocenter
zelf zorg draagt voor het transport, dient Leverancier
te allen tijde zorg te dragen voor een adequate
verzekering van de te leveren Producten totdat de
levering zal zijn voltooid en geschiedt het transport
voor rekening en risico van Leverancier.
Deelleveringen
zijn
slechts
met
Schriftelijke
toestemming van Bibliocenter toegestaan.
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Aan de verplichting tot nakoming van de levering is
pas voldaan nadat de overeengekomen Producten
en/of Diensten conform de Overeenkomst en de
daarin gestelde eisen alsmede de in de
Overeenkomst nader genoemde dan wel
bijbehorende documentatie zoals certificaten,
handleidingen, manuals, gebruikersinstructies,
veiligheidsinstructies, onderhoudsvoorschriften, et
cetera zijn afgeleverd.
De door Bibliocenter bij aflevering afgetekende
vrachtbrief en/of pakbon vormt slechts bewijs voor
aflevering van de geleverde Producten. Een door
Bibliocenter afgetekende vrachtbrief/pakbon kan
nimmer bewijs inhouden van het feit dat de
afgeleverde Producten bij aflevering door
Bibliocenter zijn geïnspecteerd, gecontroleerd en
zijn goedgekeurd, zowel voor wat betreft de
hoeveelheid als aard en kwaliteit van de
afgeleverde Producten als voor wat betreft de
verpakking. Het feit dat Bibliocenter zulks niet heeft
aangetekend op de vrachtbrief en/of pakbon, doet
daar niet aan af en beperkt de rechten van
Bibliocenter niet.
Zodra
Leverancier
vermoedt
dat
de
overeengekomen Producten en/of Diensten niet
tijdig zullen worden geleverd, zal Leverancier
Bibliocenter daarvan onverwijld Schriftelijk in
kennis stellen, waarbij de omstandigheden die de
vertraging veroorzaken nadrukkelijk dienen te
worden vermeld alsmede de nieuwe afleverdatum.
Een dergelijke mededeling ontheft Leverancier
nooit van zijn verplichting tot nakoming binnen de
overeengekomen levertermijn en Leverancier zal
bij overschrijding van de levertermijn van
rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe
enige aanmaning, ingebrekestelling of mededeling
vereist is.
Onverminderd het recht van Bibliocenter de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden overeenkomstig artikel 17, kan de
Bibliocenter, geheel naar eigen keuze, in gevallen
van niet tijdige nakoming aan Leverancier een
vertragingsboete in rekening brengen van 1% van
de totale waarde van de Opdracht voor iedere
aangevangen kalenderweek waarmee Leverancier
in gebreke blijft aan de overeengekomen
levertermijn te voldoen, met een maximum van
15% van de voornoemde waarde. Deze
vertragingsboete is niet voor matiging vatbaar en
kan niet aangemerkt worden als strekkende ter
vergoeding van de door Bibliocenter geleden
schade door toedoen van Leverancier veroorzaakt.
Bibliocenter is gerechtigd de verbeurde boete met
het
door
Bibliocenter
aan
Leverancier
verschuldigde
te
verrekenen.
Het
staat
Bibliocenter nadrukkelijk vrij om naast de boete
ook nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
Bibliocenter is, indien zij overgaat tot de ontbinding
van de Overeenkomst, op grond van de enkele
overschrijding van de levertermijn, nimmer tot
enige
schadevergoeding
aan
Leverancier
gehouden.
In geval een levering voor wat betreft
hoeveelheden afwijkt van de Overeenkomst,
draagt de Leverancier er zorg voor dat manco's
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direct worden aangevuld en dat surplusleveringen per
direct ongedaan worden gemaakt, tenzij anders
Schriftelijk is overeengekomen door Partijen. De
daaraan verbonden kosten en risico's, gemaakt in het
kader van onder andere vervoer en opslag, komen
integraal voor rekening van de Leverancier. Deze
bepaling doet niet af aan de overige rechten van
Bibliocenter in geval van een toerekenbare
tekortkoming door Leverancier in de uitvoering van de
Overeenkomst.
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Artikel 7 Emballage
De te leveren Producten moet naar hun aard, mede
gelet op de wijze van vervoer en met inachtneming
van de wettelijke (milieu)eisen en (veiligheids)eisen,
deugdelijk zijn verpakt en volgens instructies van
Bibliocenter (indien van toepassing) zijn gemerkt. De
emballage moet een goede en veilige opslag en
lossing mogelijk maken. Leverancier is aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door onvoldoende en/of
ondeugdelijke verpakking. De emballage dient
zodanig te zijn dat deze geheel kan worden
leeggemaakt en dat daarin geen restanten
overblijven. Leverancier dient Bibliocenter te
instrueren hoe de verpakking wordt geleegd.
Leverancier neemt de emballage terug, tenzij
Schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Bibliocenter is geen statiegeld en/of fustvergoeding
verschuldigd voor de emballage.
Leverancier garandeert dat de afgeleverde Producten
zijn
voorzien
van
de
juiste
etikettering,
productinformatie alsmede van alle voorschriften voor
onder meer veilig vervoer, opslag, lossing, bewerking,
verwerking, gebruik en verbruik betreffende.
Leveringen die niet aan het in dit artikel bepaalde
voldoen, kunnen door Bibliocenter zonder meer
worden geweigerd dan wel op kosten van Leverancier
worden geretourneerd.
Artikel 8 Betaling
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Facturen gedateerd vóór de overeengekomen
leveringsdatum alsmede facturen die worden
ontvangen voordat volledige en deugdelijke uitvoering
van de Overeenkomst door Leverancier heeft
plaatsgevonden alsmede facturen die niet slechts een
afgesproken deellevering, maar ook de opvolgende
leveringen reeds in rekening brengen, ongeacht of die
opvolgende leveringen voortijdig zijn verricht en zijn
geaccepteerd door de Bibliocenter, alsmede facturen
die anderszins niet correct of onvolledig zijn, zullen
door Bibliocenter niet worden voldaan.
Facturen die door Bibliocenter in behandeling worden
genomen, worden voldaan conform de betalingstermijn
van 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij
Schriftelijk nadrukkelijk anders is
overeengekomen. Betalingen op kortere termijn geven
Bibliocenter recht op een nader overeen te komen
betalingskorting.
Betaling door Bibliocenter ontslaat Leverancier nimmer
van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze
voortvloeit uit de wet, de Overeenkomst en de
Algemene voorwaarden en impliceert geen afstand van
enig recht van Bibliocenter
Overschrijding van enige betalingstermijn van
Bibliocenter of niet-betaling door Bibliocenter van enige
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factuur op grond van vermoede inhoudelijke
onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid
of onvolledigheid of non-conformiteit van de
uitgevoerde Overeenkomst geeft Leverancier niet
het recht zijn uit te voeren Opdracht op te schorten
of te beëindigen. Voor zover blijkt dat Bibliocenter
ten onrechte niet of te laat heeft betaald, heeft
Leverancier, pas na deugdelijke ingebrekestelling,
en in afwijking van artikel 6:119a BW, recht op een
vertragingsrente ter hoogte van de geldende
wettelijke rente genoemd in artikel 6:119 BW.
Bibliocenter is te allen tijde gerechtigd bedragen,
die Bibliocenter van Leverancier te vorderen heeft,
te verrekenen met bedragen die Bibliocenter aan
Leverancier is verschuldigd.
Bibliocenter is gerechtigd om, nadat zij Leverancier
daarvan in kennis heeft gesteld, voor Leverancier
betalingen te doen aan derden, indien de voortgang
van de uitvoering van de Overeenkomst bij het
ontbreken van zodanige betalingen in gevaar zou
komen, een en ander uitsluitend naar het oordeel
van Bibliocenter Deze betalingen strekken zonder
meer in mindering op hetgeen Bibliocenter aan
Leverancier verschuldigd is.
Artikel 9 Aanvaarding en melding van gebreken
Bibliocenter is gerechtigd te allen tijde de
afgeleverde Producten te (doen) keuren.
In geval het een bulklevering betreft van één en
hetzelfde Product kan Bibliocenter volstaan met
een steekproef ten aanzien van het desbetreffende
Product. Afkeuring van de steekproef geldt als
afkeuring van gehele bulklevering.
Op eerste verzoek van Bibliocenter zal Leverancier
toegang verschaffen aan Bibliocenter of zijn
vertegenwoordiger tot de plaats van productie,
bewerking of opslag. De Leverancier zal kosteloos
zijn medewerking verschaffen aan de keuring en
inspectie.
Indien een keuring als bedoeld in het vorige lid door
toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen
tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring
moet worden herhaald, komen de daaruit
voortvloeiende kosten voor rekening van
Leverancier.
Indien de geleverde Producten naar het oordeel
van Bibliocenter niet in overeenstemming zijn met
de Overeenkomst, is Bibliocenter gerechtigd de
afgeleverde Producten binnen een in de
Overeenkomst afgesproken periode, doch in ieder
geval binnen een termijn van 30 dagen na
aflevering, voor rekening en risico van Leverancier
te retourneren.
Indien zich in de afgeleverde Producten na de in het
vorige lid genoemde termijn enig gebrek mocht
voordoen, zal Bibliocenter dat per omgaande na de
ontdekking Schriftelijk aan Leverancier melden.
Indien Bibliocenter een toerekenbare tekortkoming
aantreft in de door Leverancier verrichte Dienst, zal
Bibliocenter dat per omgaande na de ontdekking
Schriftelijk melden bij Leverancier.
Leverancier zal per omgaande de geleverde nonconforme en/of gebrekkige en/of afgekeurde
Producten terughalen en vervangen door conforme
nieuwe Producten en een onvolledige levering
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completeren. Leverancier zal de geleverde nonconforme en/of gebrekkige en/of afgekeurde
Producten slechts dan mogen herstellen indien de aard
van het geleverde Product en de aard van het gebrek
dat toestaat en indien en voor zover Bibliocenter
daarmee Schriftelijk nadrukkelijk heeft ingestemd.
Leverancier zal de verrichte Dienst volledig crediteren,
dan wel, indien Bibliocenter daarmee Schriftelijk
nadrukkelijk heeft ingestemd, de afgekeurde Dienst
opnieuw verrichten. Indien Leverancier de nonconforme en/of gebrekkige en/of afgekeurde
Producten niet binnen een termijn van 7 dagen na de
Schriftelijke melding bij Leverancier heeft opgehaald, is
Bibliocenter gerechtigd de afgeleverde Producten voor
rekening en risico van Leverancier te retourneren.
Indien Leverancier niet binnen 7 dagen na de
Schriftelijke melding van een klacht van Bibliocenter de
geleverde non-conforme en/of gebrekkige en/of
afgekeurde Producten zal hebben vervangen en/of een
onvolledige levering heeft gecompleteerd of, conform
het zevende lid van dit artikel zal hebben gerepareerd,
dan wel de afgekeurde Dienst zal hebben gecrediteerd
of, indien voldaan is aan het zevende lid van dit artikel,
de Dienst opnieuw zal hebben verricht, is Bibliocenter
zonder meer bevoegd de geleverde Producten voor
rekening en risico van Leverancier door derden te laten
repareren, dan wel, geheel naar eigen keuze van de
Bibliocenter, de Producten aan te kopen bij een derde,
dan wel om de afgekeurde Dienst aan te kopen bij een
derde, in welke gevallen Bibliocenter gerechtigd is de
schade, in de ruimste zin des woords, waaronder mede
doch niet uitsluitend begrepen de reparatiekosten en
de meerkosten, van Leverancier te vorderen en/of
eventueel reeds verrichte betalingen door Bibliocenter
inzake facturen van Leverancier aangaande de nonconforme en/of gebrekkige en/of afgekeurde
Producten c.q. Diensten als onverschuldigd terug te
vorderen van Leverancier of betaling van die facturen
op te schorten en de Overeenkomst met Leverancier te
ontbinden, voor welke schade Leverancier jegens
Bibliocenter aansprakelijk is.
Alle onkosten, in de ruimste zin des woords, verband
houdende met een door Bibliocenter aangetroffen
gebrek dan wel toerekenbare tekortkoming, komen
integraal en uitsluitend voor rekening van Leverancier.
De betalingsverplichting van Bibliocenter wordt
opgeschort totdat Leverancier aan zijn verplichtingen
uit hoofde van dit artikel heeft voldaan. Bibliocenter is
gerechtigd alle daarmee verband houdende kosten, in
de ruimste zin des woords, te verrekenen met de door
Bibliocenter verschuldigde koopprijs dan wel met enige
andere vordering die Leverancier op Bibliocenter
mocht hebben.
Artikel 10 Garantie
Leverancier garandeert dat de geleverde Producten
en/of Diensten van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van
ontwerp-, constructie- of fabricagefouten en garandeert
eveneens de kwaliteit en juistheid van de gebruikte
materialen,
bestanddelen,
ingrediënten
en
componenten en van de verstrekte adviezen en
verleende Diensten, in de ruimste zin des woords,
waaronder mede begrepen dat zij uitgevoerd zijn door
vakkundig personeel.
Leverancier garandeert dat de geleverde Producten
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en/of Diensten in overeenstemming zijn met het
bepaalde in de Overeenkomst, met de eisen zoals
genoemd in de specificaties en instructies,
tekeningen, berekeningen, dan wel in andere door
Bibliocenter
overgelegde
stukken.
Indien
Bibliocenter geen specificaties heeft verstrekt en
Bibliocenter heeft opgegeven waarvoor de
geleverde Producten en/of Diensten zijn bedoeld,
garandeert Leverancier aan Bibliocenter dat de
geleverde Producten en/of Diensten geschikt zijn
voor het door Bibliocenter opgegeven doel en
beantwoorden aan de redelijke verwachtingen van
Bibliocenter voor wat betreft de eigenschappen,
kwaliteit en betrouwbaarheid van de Opdracht.
Leverancier garandeert dat de geleverde Producten
en/of Diensten voldoen aan de in Nederland
geldende
wettelijke
eisen
en
overheidsvoorschriften. Leverancier garandeert dat de
geleverde Producten en/of Diensten geen risico
inhouden voor de gezondheid of veiligheid van
personen, zaken en milieu.
Indien de Overeenkomst Producten betreft die
duurzaam worden geacht te zijn, zoals machines,
elektronische
apparatuur,
inventaris
en
aanverwante zaken, staat Leverancier gedurende
een garantietermijn van 10 jaren na levering in voor
de deugdelijkheid van de constructie en fabricage
als zodanig, inclusief de onderdelen, afgeleverde
en gebruikte materialen en verstrekte adviezen,
alles in de ruimste zin des woords, tenzij Schriftelijk
tussen
Partijen
nadrukkelijk
een
andere
garantietermijn
is
overeengekomen.
Indien
Bibliocenter Leverancier in de garantietermijn
bericht dat een Product niet aan dit artikel voldoet,
zal Leverancier het betreffende Product onverwijld
en voor eigen rekening vervangen, of, indien
Bibliocenter daarmee uitdrukkelijk schriftelijk
instemt, herstellen. Een en ander laat de overige
rechten van Bibliocenter uit hoofde van de
Overeenkomst of anderszins onverlet.
Leverancier garandeert voorts dat de geleverde
Producten die duurzaam worden geacht te zijn
onderdelen bevatten die gedurende een periode
van 10 jaren na levering beschikbaar zullen blijven
voor Bibliocenter
De garantietermijn wordt verlengd met de tijd
gedurende welke van de Producten, wegens een
aan Leverancier toe te rekenen gebrek of
ongeschiktheid dan wel toerekenbare tekortkoming,
niet het beoogde gebruik kon worden gemaakt. De
overeengekomen garantietermijn vangt opnieuw
aan op het moment dat Bibliocenter het vervangen
of herstelde Product en/of Dienst heeft aanvaard.
Geleverde Producten zijn klaar voor gebruik en
voorzien van onder meer alle onderdelen,
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen,
reservedelen,
gebruiksaanwijzingen
en
instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het
realiseren van het door Bibliocenter Schriftelijk
aangegeven doel, ook wanneer zij niet met naam
zijn genoemd.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade, waaronder nadrukkelijk doch niet
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uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stilligschade,
gederfde winst, verliezen, (on)kosten, onvoorziene
uitgaven, gemiste besparingen, gevolgschade (ook bij
derden), andere vermogensschade en letselschade,
waaronder begrepen de volledige buitengerechtelijke
incassokosten, geleden door Bibliocenter of door
derden, ten gevolge van het uitvoeren van de
Overeenkomst. Onder deze aansprakelijkheid van de
Leverancier valt uitdrukkelijk de schade geleden door
Bibliocenter of derden - waaronder klanten van
Bibliocenter -, ten gevolge van te late en/of nonconforme en/of onvolledige levering door Leverancier
overeenkomstig artikel 6 van deze Overeenkomst
alsmede alle schade ten gevolge van een recall, door
Leverancier en/of een zijner leveranciers, van de aan
Bibliocenter geleverde Producten. Leverancier zal
deze schade volledig vergoeden, ongeacht of die
schade is veroorzaakt door Leverancier zelf, zijn
medewerkers, dan wel andere personen of hulpzaken
of derden die Leverancier bij de uitvoering van de
Overeenkomst heeft betrokken.
Leverancier zal Bibliocenter vrijwaren tegen
aansprakelijkheid van Bibliocenter ten opzichte van
derden, voor alle schade veroorzaakt door dan wel in
verband met (het gebruik van) de door Leverancier
geleverde Producten en onderdelen daarvan of door
Leverancier
verleende
Diensten,
waaronder
nadrukkelijk begrepen productaansprakelijkheid, ook
wanneer de geleverde Producten zijn verwerkt,
alsmede voor alle schade ten gevolge van het niet
(correct of tijdig) uitvoeren van de Overeenkomst
en/of verbandhoudende met een recall door
Leverancier en/of een zijner toeleveranciers. Voor de
toepassing van dit artikellid worden medewerkers van
Bibliocenter als derden aangemerkt.
Indien wordt overeengekomen dat Leverancier een
boete verschuldigd is in het geval dat er sprake is van
een toerekenbare tekortkoming aan zijn zijde, blijft te
allen tijde de bevoegdheid van Bibliocenter om
nakoming en/of schadevergoeding (naast boete) te
vorderen in stand.
Bibliocenter is niet aansprakelijk voor schade aan de
zijde van Leverancier en door hem ingeschakelde
medewerkers en/of derden. Dit, tenzij de schade het
gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de
bedrijfsleiding
van
de
Bibliocenter,
waarbij
aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder
nadrukkelijk begrepen bedrijfsschade, gevolgschade,
gederfde
winst,
gemiste
besparingen,
vermogensschade, schade door bedrijfsstagnatie,
verliezen, (on)kosten en onvoorziene uitgaven is
uitgesloten. Voornoemde aansprakelijkheid van
Bibliocenter ontstaat slechts dan indien Leverancier
Bibliocenter onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in
gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn geeft tot
herstel van de tekortkoming en Bibliocenter ook na die
termijn tekort blijft schieten.
Indien Bibliocenter om welke reden dan ook
gehouden is een (schade)vergoeding te betalen aan
Leverancier in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst, dan is deze te allen tijde beperkt tot
het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief
BTW) van de betreffende Overeenkomst. De
aansprakelijkheid van Bibliocenter is in ieder geval
beperkt tot de dekking die verzekering van
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Bibliocenter biedt.
Indien Leverancier investeringen, in de ruimste zin
des woords, heeft gedaan ten behoeve van de
productie en/of levering van Producten en/of
Diensten aan de Bibliocenter, kan Leverancier
geen aanspraak maken op enige vergoeding
zijdens Bibliocenter indien Bibliocenter stopt met
het afnemen van deze Producten en/of Diensten.
2.

Artikel 12 Wijzigingen van geleverde zaken
Het is Leverancier niet toegestaan Producten te
leveren
die
afwijken
van
de
(eerder)
overeengekomen of van de door Bibliocenter
opgegeven specificaties, instructies, tekeningen,
berekeningen of eigenschappen dan wel
leveringen te doen die afwijken voor wat betreft
gewicht, hoeveelheid, kleur, kwaliteit, constructies,
samenstelling,
receptuur,
afdan
wel
aanwezigheid
van
stoffen,
specificaties,
toepassingsmogelijkheden,
behandeling
en
andere technische hoedanigheden van de
Producten, en evenmin om inbreuk te maken op
een afgegeven garantie dan wel certificaat, zonder
nadrukkelijke
voorafgaande
Schriftelijke
toestemming van Bibliocenter

1.

2.

3.

4.

1.

Artikel 13 Productdocumentatie
De door Leverancier geleverde Producten dienen
te allen tijde gepaard te gaan met de noodzakelijke
instructies wat betreft gebruik, veiligheid, opslag,
onderhoud en applicatie en productinformatie,
teneinde Bibliocenter in staat te stellen zelfstandig
het Product te gebruiken.
Bibliocenter is vrij in het gebruik van deze
documentatie,
waaronder
begrepen
het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
Leverancier is verplicht Bibliocenter te allen tijde
Schriftelijk op de hoogte te stellen van alle stoffen
die met het vervaardigen van het Product te maken
hebben gehad en de informatie betreffende de
invloed van deze stoffen op mens en milieu en
eventuele gevaarlijke situaties die kunnen
ontstaan gedurende normaal gebruik en bewerking
dan wel verwerking dan wel opslag van het
Product.
Leverancier zal Bibliocenter voortdurend alle
actuele informatie verstrekken met betrekking tot
de geleverde Producten en/of verstrekte Diensten
die voor Bibliocenter van belang kunnen zijn.
Artikel 14 Continuïteit ingezet personeel
Tussentijdse vervanging, terugtrekking dan wel
extra inzet van door Leverancier ingezette
medewerkers kan alleen na Schriftelijke
toestemming van de Bibliocenter, zonder dat
daaraan extra kosten zijn verbonden voor de
Bibliocenter, tenzij Partijen dit Schriftelijk
overeengekomen. In geval van afwezigheid van
een door Leverancier ingezette medewerker, zal,
indien aangenomen moet worden dat de ingezette
medewerker gedurende een periode van meer dan
7 werkdagen niet kan worden ingezet, Leverancier
zulks Schriftelijk melden bij Bibliocenter en is
Leverancier, op eerste Schriftelijke verzoek van de
Bibliocenter, verplicht genoemde medewerker
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door vakkundig personeel te vervangen, zodat de
uitvoering van de Overeenkomst zeker is gesteld,
zonder dat daaraan kosten voor Bibliocenter zijn
verbonden. Vervanging, terugtrekking, extra inzet
komt te allen tijde volledig voor rekening en risico van
Leverancier, waaronder mede doch niet uitsluitend
begrepen de kosten van werving en selectie en van het
opnieuw inwerken.
Leverancier garandeert aan Bibliocenter dat voor de
duur van de Overeenkomst zijn personeel en de door
hem ingeschakelde derden voldoen en zullen blijven
voldoen aan de overeengekomen kwalificaties ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
Artikel 15 Intellectueel eigendom
Rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot
van Bibliocenter afkomstige of door Bibliocenter
ontwikkelde of gebruikte afbeeldingen, teksten,
digitale bestanden, foto's en films, brochures,
websites en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk
en uitsluitend eigendom van de Bibliocenter, hetgeen
eveneens geldt voor alle door Leverancier
(door)ontwikkelde zaken ten behoeve van het
uitvoeren van een Opdracht van de Bibliocenter, een
en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming
daarvan van Leverancier of van de door Leverancier
ingeschakelde derden, en ongeacht of zij in Opdracht
van Bibliocenter door Leverancier, dan wel door
derden zijn gemaakt. De uitoefening van deze rechten
- openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging,
verspreiding, gebruik van gegevens, het verlenen van
licenties daaronder begrepen, alles in de ruimste zin
des woords - is zowel tijdens als na de uitvoering van
de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan
Bibliocenter voorbehouden.
Voor
zover
Leverancier
enige
intellectueel
eigendomsrecht zou kunnen doen gelden jegens
Bibliocenter in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst, draagt Leverancier bij voorbaat
Schriftelijk zijn zodanige rechten c.q. aanspraken om
niet aan Bibliocenter over, per datum ondertekening
Overeenkomst of bevestiging van de Opdracht, met
directe ingang, met dien verstande dat de overdracht
ziet op het volledige, integrale auteursrecht.
Leverancier verplicht zich per datum ondertekening
Overeenkomst of bevestiging van de Opdracht
alle medewerking te verlenen aan het geven van
uitvoering aan die eventuele administratieve
maatregelen om tot deugdelijke registratie te komen
van de overdracht van de rechten van intellectueel
eigendom.
Leverancier garandeert dat de geleverde Producten en
verleende Diensten geen inbreuk maken op enig recht
van intellectueel eigendom van derden en Leverancier
vrijwaart Bibliocenter tegen aanspraken van derden uit
dien hoofde.
Leverancier garandeert Bibliocenter dat hij de door
hem ingeschakelde derden in de ruimste zin des
woords, die een recht van intellectueel eigendom
zouden kunnen pretenderen vanwege een vermeend
aandeel in de totstandkoming van de uitgevoerde
Opdracht dan wel een deel daarvan verplicht heeft tot
overdracht van zodanige rechten of aanspraken aan
Leverancier en dat die rechten aan Leverancier zijn
overgedragen uiterlijk per datum ondertekening
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Overeenkomst of per datum van de bevestiging van
de Opdracht door Bibliocenter
Bibliocenter heeft het recht om, zonder toestemming
van Leverancier, wijzigingen dan wel aanpassingen
aan te brengen in het gerealiseerde resultaat van
de Opdracht en om geheel zelfstandig te beslissen
omtrent het ontwerp.
Bibliocenter voldoet aan Leverancier voor de in dit
artikel genoemde overdracht van de rechten van
intellectueel eigendom, een vergoeding die reeds in
de prijs, zoals die tussen Bibliocenter en
Leverancier is overeengekomen, is inbegrepen.
Artikel 16 Geheimhouding, publiciteit en
informatieplicht
Leverancier betracht een volledige geheimhouding
tegenover derden van alle informatie, in de ruimste
zin des woords, die Leverancier bij de uitvoering
van de Overeenkomst van Bibliocenter heeft
verkregen dan wel hem bij de uitvoering van de
Overeenkomst ter kennis is gekomen, zodat
Leverancier niets van de informatie mag kopiëren,
openbaren of weergeven tenzij Leverancier van
Bibliocenter Schriftelijk nadrukkelijk toestemming
heeft verkregen om de desbetreffende informatie
bekend te maken.
Leverancier is gehouden om alle noodzakelijke
maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde
openbaarmaking van genoemde informatie aan
derden te voorkomen, Leverancier zal voor een
veilige bewaring en opslag zorgen, Leverancier zal
de informatie niet gebruiken voor enig ander doel
dan
waarvoor de informatie is verkregen, Leverancier
zal de informatie niet langer onder zich houden dan
voor de nakoming van verplichtingen redelijkerwijs
noodzakelijk is en deze, inclusief gemaakte
kopieën, onmiddellijk na verzoek van Bibliocenter
daartoe, na volledige nakoming van de
verplichtingen van Leverancier ingevolge de
Overeenkomst en na beëindiging van de
Overeenkomst ter beschikking stellen van
Bibliocenter of, ter keuze van de Bibliocenter,
vernietigen, ervoor zorg dragen dat de informatie
slechts toegankelijk is voor personeel van
Leverancier, voor zover nodig voor de adequate
uitvoering van de Overeenkomst en de
professionele adviseurs van Leverancier, waarbij
Leverancier alle medewerkers en betrokken derden
tot dezelfde geheimhouding zal verplichten, op
straffe van de boete genoemd in artikel 24.1.
Het is Leverancier zonder Schriftelijke nadrukkelijke
toestemming van Bibliocenter niet toegestaan om
naar door Bibliocenter verleende Opdrachten te
verwijzen in publicaties of advertenties of websites
etc. alsmede om anderszins, ook mondeling, naar
de onderhavige Opdracht te verwijzen. Leverancier
is niet gerechtigd om in brochures, catalogussen,
folders, advertenties, websites, kranten, dan wel
ander publiciteitsmateriaal dan wel anderszins,
zonder
Schriftelijke toestemming van de
Bibliocenter, op enigerlei wijze aan het bestaan van
de Overeenkomst refereren, tenzij zulks wettelijk
vereist is. Het is Leverancier zonder Schriftelijke
nadrukkelijke toestemming van Bibliocenter niet
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toegestaan om de naam van Bibliocenter in
advertenties en andere mogelijke uitingen te
gebruiken.
Na beëindiging van de Overeenkomst blijft het
bepaalde in dit artikel van kracht.
Artikel 17 Ontbinding
Bibliocenter is gerechtigd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en
onverminderd het recht van Bibliocenter om, in plaats
van ontbinding, nakoming te vorderen en
onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a.
Leverancier tekortschiet in de nakoming van de op
hem rustende verplichtingen, voortvloeiende uit de
Overeenkomst en de Algemene voorwaarden en
dit verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum
van de ingebrekestelling is opgeheven;
b.
na het sluiten van de Overeenkomst aan
Bibliocenter omstandigheden ter kennis komen die
goede grond geven te vrezen dat Leverancier de
verplichtingen uit de Overeenkomst en de
Algemene voorwaarden niet kan nakomen;
c.
Leverancier surseance van betaling aanvraagt dan
wel dat aan hem surseance van betaling wordt
verleend;
d.
het faillissement van Leverancier is aangevraagd
dan wel dat Leverancier in staat van faillissement
is verklaard;
e.
Leverancier toelating tot de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel
dat aan hem toelating tot de WSNP wordt
verleend;
f.
op een aanmerkelijk deel van het vermogen van
Leverancier beslag wordt gelegd;
g.
Leverancier zijn bedrijf stillegt, dan wel dreigt stil te
leggen;
h.
Leverancier zijn
crediteuren benadert in
het kader
van
een
schuldsanering / afbetalingsregeling;
i.
Leverancier
of
zijn
toeleverancier
de
samenstelling,
onderdelen,
receptuur,
componenten of eigenschappen van de door
Leverancier te leveren Producten eenzijdig wijzigt;
j.
de eigendom van of de zeggenschap over
Leverancier aan anderen wordt overgedragen;
k.
door Leverancier of een van zijn medewerkers of
vertegenwoordigers enig voordeel is aangeboden
of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van
het bedrijf van de Bibliocenter;
dan wel indien Bibliocenter in alle redelijkheid er vanuit
mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde
situaties zich op korte termijn zal gaan voordoen.
Indien Bibliocenter op grond van dit artikel de
Overeenkomst ontbindt, dan is elke vordering van
Bibliocenter op Leverancier direct opeisbaar.
Indien Bibliocenter op basis van de informatie, die op
dat moment bij Bibliocenter bekend was, in redelijkheid
meent op rechtsgeldige wijze een opschortings-,
ontbindings- of vernietigingsrecht te kunnen
uitoefenen, zal Leverancier geen aanspraak kunnen
maken op enige vorm van schadevergoeding,
waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen
wettelijke rente en incassokosten, in het geval later
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mocht komen vast te staan dat Bibliocenter haar
rechten niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst door
Bibliocenter gaat het risico met betrekking tot de
Opdracht over op Leverancier vanaf het tijdstip
waarop de Overeenkomst door Bibliocenter wordt
ontbonden.
Bibliocenter is te allen tijde gerechtigd zelf of door
een bevoegde instantie de uitgevoerde Opdracht te
(laten) testen op naleving van alle relevante wet- en
regelgeving
en/of
nakoming
van
de
overeengekomen specificaties. Indien uit deze
testen geconcludeerd kan worden dat de
Leverancier niet heeft voldaan aan de relevante
wet- en regelgeving en/of de overeengekomen
specificaties niet zijn nagekomen, wordt zulks
aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van
de Leverancier en is de Bibliocenter, zonder
voorafgaande
ingebrekestelling,
onmiddellijk
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden waarbij
de gemaakte kosten en eventuele meerkosten voor
rekening van Leverancier komen.
Artikel 18 Derden en uitbesteding van de
Overeenkomst
Het is Leverancier niet toegestaan zijn vorderingen
op Bibliocenter en zijn rechten of verplichtingen uit
de
Overeenkomst
zonder
voorafgaande
Schriftelijke toestemming van Bibliocenter over te
dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren of
onder enige andere titel over te dragen aan een
derde. Genoemde toestemming betreft dan slechts
die betreffende Opdracht. Deze bepaling heeft
goederenrechtelijke werking in de zin van artikel
3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Leverancier mag zijn rechten en verplichtingen uit
de Overeenkomst of een deel daarvan niet aan
derden overdragen en de te verrichten leveringen
of werkzaamheden evenmin uitbesteden, tenzij
Bibliocenter daartoe Schriftelijk voorafgaand
toestemming
heeft
gegeven.
Genoemde
toestemming betreft dan slechts die betreffende
Opdracht.
Leverancier zal een derde, bij overdracht of bij
uitbesteding onder de voorwaarde van het eerste lid
van dit artikel, volledig binden aan de bepalingen
van deze Algemene voorwaarden, meer in het
bijzonder doch niet uitsluitend het regime inzake
intellectueel
eigendom
en
geheimhouding,
alsmede aan hetgeen met Bibliocenter ter zake van
de Overeenkomst werd overeengekomen.
Een door Bibliocenter gegeven Schriftelijke
toestemming tot overdracht of uitbesteding
ontslaat Leverancier niet van enige verplichting of
aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst
en
deze
Voorwaarden.
Leverancier
zal
Bibliocenter volledig vrijwaren voor aanspraken, op
welke grond dan ook, van een door Leverancier
ingeschakelde derde en zal alle door Bibliocenter
aan derden te verrichten betalingen aan
Bibliocenter vergoeden.

opschorten, zodat Leverancier verplicht wordt de
levering uit te stellen en/of werkzaamheden voor een
door Bibliocenter te bepalen termijn te onderbreken.
Leverancier is verplicht de uit deze opschorting
voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken
door het nemen van gepaste maatregelen.
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3.
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Artikel 19 Opschorting
Bibliocenter is te allen tijde bevoegd de uitvoering
van de Overeenkomst geheel of ten dele te laten
Datum: 1 september 2021
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Artikel 20 Overmacht
Indien Leverancier door overmacht - een niettoerekenbare tekortkoming - niet aan zijn
verplichtingen jegens Bibliocenter kan voldoen, heeft
Bibliocenter het recht ofwel de leveringstermijn door
Leverancier te laten overschrijden, ofwel de met
Leverancier gesloten Overeenkomst door een aldus
luidende verklaring te ontbinden, zonder dat
Bibliocenter in dit kader tot enige schadevergoeding
verplicht zal zijn. Indien Bibliocenter door overmacht
- een niet-toerekenbare tekortkoming - niet aan zijn
verplichtingen jegens Leverancier kan voldoen, wordt
die
verplichting
voor
de
duur
van
de
overmachtssituatie opgeschort.
Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt
in ieder geval niet verstaan gebrek aan personeel,
staking of ziekte van personeel, bij Leverancier dan
wel bij door Leverancier ingeschakelde derden,
vertraging in distributie en tekortkomingen in de
nakoming van door Leverancier ingeschakelde
derden, bedrijfsstoornissen bij Leverancier dan wel bij
door
Leverancier
ingeschakelde
derden,
transportmoeilijkheden, materiaalfouten, het niet of
niet tijdig aan Leverancier leveren van de aan
Bibliocenter door te leveren zaken, ingrediënten,
componenten of grondstoffen dan wel onderdelen
door derden, inbeslagneming van voorraden of
inventaris bij Leverancier dan wel bij door Leverancier
ingeschakelde derden, liquiditeitsproblemen bij
Leverancier dan wel bij door Leverancier
ingeschakelde derden.
Leverancier zal Bibliocenter zo spoedig mogelijk van
een (mogelijke) overmachtssituatie Schriftelijk op de
hoogte stellen en van de omstandigheden, de
gevolgen en de vermoedelijke tijdsduur en alle
redelijke maatregelen treffen om die omstandigheden
te boven te komen dan wel alternatieven aan te
dragen.
Artikel 21 Verzekering
Leverancier zal zijn wettelijke aansprakelijkheid
alsmede zijn contractuele aansprakelijkheden jegens
Bibliocenter en jegens derden afdoende verzekeren
en verzekerd houden en Leverancier zal voorts alle op
normale voorwaarden verzekerbare risico's in zijn
bedrijfsvoering verzekeren, welke verzekering in dient
te gaan alvorens enige Overeenkomst met
Bibliocenter in werking treedt.
Leverancier zal tevens alle zaken die hij van
Bibliocenter onder zich krijgt uit hoofde van de
Overeenkomst verzekeren tegen risico's waartegen
verzekering gebruikelijk is, zoals brand, diefstal,
water- en stormschade of door Bibliocenter wenselijk
wordt geoordeeld, gedurende de tijd dat Leverancier
de zaken onder zich heeft.
Leverancier zal Bibliocenter met onmiddellijke ingang
informeren zodra Leverancier op de hoogte is van
enige gebeurtenis, in het kader van de Overeenkomst,
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4.

die
Leverancier
noodzaakt
Bibliocenter
schadeloos te stellen conform de Overeenkomst.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die
het gevolg is van het niet nakomen van de
bepalingen van dit artikel.

Artikel 22 Overdracht en verpanding van
vorderingen
1.
Het is Leverancier niet toegestaan zijn
vorderingen op Bibliocenter en zijn rechten of
verplichtingen uit de Overeenkomst zonder
voorafgaande
Schriftelijke
nadrukkelijke
toestemming van Bibliocenter over te dragen, te
verpanden of anderszins te bezwaren of onder
enige andere titel over te dragen aan een derde.
Bibliocenter kan de toestemming onder
voorwaarden verlenen. Leverancier zal al
hetgeen doen en alle documenten passeren die
redelijkerwijs nodig zijn om een (voorgestelde)
overdracht gedaan overeenkomstig dit artikel te
effectueren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare
boete van € 500,- per overtreding, te vermeerderen
met € 100,- voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van Bibliocenter
op volledige vergoeding van de schade ten gevolge
van de inbreuk door Leverancier.

1.

2.

3.

Artikel 25 Geschillen en toepasselijk recht
Op alle onderhandelingen, de Algemene voorwaarden
en Overeenkomst met Bibliocenter en de uitvoering
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
De toepasselijkheid en werking van het Verdrag der
Verenigde
Naties
inzake
internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst
en/of de Algemene voorwaarden, zullen worden
voorgelegd aan de Rechtbank Limburg.

Artikel 23 Overeenkomst tot dienstverlening en
opzegging
Opdrachten van Bibliocenter tot dienstverlening
zijdens Leverancier eindigen met hun volbrenging
door het uitgebrachte advies, waarbij Bibliocenter
bepaalt of de Dienst is verricht zoals
overeengekomen en/of conform de verstrekte
specificaties, dan wel de verleende Dienst dan wel
op het door Partijen nadrukkelijk bepaalde tijdstip.
Opdrachten tot dienstverlening mogen door
Leverancier niet tussentijds worden beëindigd.
Bibliocenter
kan
de
Overeenkomst
tot
dienstverlening tussentijds opzeggen.
Dit artikel laat onverlet de rechten tot ontbinding en
opschorting, zoals toegekend aan Bibliocenter in
deze Algemene voorwaarden.
Indien Bibliocenter de Overeenkomst tot
dienstverlening
heeft
doen
eindigen,
is
Bibliocenter nimmer enige vergoeding voor de
mogelijkerwijze reeds verrichte werkzaamheden
dan wel gemaakte kosten aan Leverancier
verschuldigd dan wel op enigerlei wijze
schadevergoeding verschuldigd.
Indien een Overeenkomst tot dienstverlening de
mogelijkheid van verlenging open laat, dan kan de
Overeenkomst in onderling overleg telkenmale
worden verlengd met een nieuwe door Partijen
Schriftelijk overeen te komen periode.
Leverancier zal bij (gedeeltelijke) beëindiging of
ontbinding
van
de
Overeenkomst
tot
dienstverlening de in redelijkheid van hem te
verwachten medewerking verlenen aan de
overdracht van de Opdracht aan Bibliocenter dan
wel een door Bibliocenter aan te wijzen derde,
zodanig en zolang dat de continuïteit van de
uitvoering van de Opdracht (waarop de
beëindiging of ontbinding ziet) wordt gewaarborgd.
Artikel 24 Boetebeding
Voor iedere inbreuk op de artikelen van deze
Algemene voorwaarden verbeurt Leverancier aan
Bibliocenter een onmiddellijke, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,

Datum: 1 september 2021
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