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Inhoud mededeling. 

In de vergadering van 18 oktober 2022 heeft het college het Inkoopbeleid gemeente 

Hillegom 2022 en de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

gemeente Hillegom 2022 vastgesteld. Hierbij bieden wij u deze documenten aan. 

 

Inkoopbeleid. 

In 2013 is voor het laatst het inkoopbeleid voor de gemeente Hillegom geformuleerd. 

Rechtmatig en doelmatig inkopen vraagt nieuw inkoopbeleid. Ook het in 2020/2021 

uitgevoerde onderzoek inkoopbeleid en de Managementletter 2021 vragen om nieuw 

inkoopbeleid. Het inkoopbeleid vervat naast de inkoopdoelstellingen onder meer 

uitvoering primair gemeentelijk beleid en wettelijke inkoopregels. Ook zijn inkoop 

gerelateerde moties in dit nieuwe inkoopbeleid verwerkt. 

 

Inkoopbeleid en duurzaamheid. 

Met dit inkoopbeleid richten we ons niet alleen op het verwerven van goederen en 

diensten. Bij inkopen is het ook belangrijk na te denken over de bijdrage die we kunnen 

leveren aan de doelstellingen van de gemeente Hillegom. Doelmatig inkopen met de focus 

op maximaal klimaatneutraal en sociaal inkopen. Bij de inkoop van producten, diensten 

en werken moeten de effecten op People (mensen), Planet (planeet/milieu) en 

Profit/prosperty (winst/welvaart) worden meegenomen.  

 

Een belangrijk deel van het inkoopbeleid betreft invulling in het verlengde van het 

manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de opvolger Maatschappelijk 

Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Duurzaamheid, Lokaal inkopen (MKB) en sociale 

inclusie zijn hierin mede geborgd. In inkoopprocessen die worden beschreven vormen 

deze items een vast onderdeel. 

 

Inkoopbeleid en coalitieakkoord. 

In het coalitieakkoord Met Trots Vooruit 2022-2026 zijn een aantal uitgangspunten 

benoemd die het inkoopbeleid raken. Deze uitgangpunten zijn opgenomen in dit 

Inkoopbeleid gemeente Hillegom 2022. Zo is onder andere in het inkoopbeleid beschreven 

onder welke voorwaarden er voorrang gegeven kan en gaat worden aan lokale 

ondernemers bij gemeentelijke opdrachten. Streven is om in 2025 het niveau te bereiken 

van “significant” mbt klimaat neutraal. 



 

 

 

Inkoopvoorwaarden. 

Met de algemene inkoopvoorwaarden bepaalt de gemeente Hillegom haar positie op de 

markt en geeft duidelijk aan onder welke voorwaarden zaken met de markt worden 

gedaan. De oude inkoopvoorwaarden dateren uit 2013. De nieuwe algemene 

inkoopvoorwaarden gemeente Hillegom 2022 zijn een afgeleide van het model VNG, op 

onderdelen aangepast aan het model van Stichting RIJK en in navolging op het advies in 

de Managementletter 2021 op één onderdeel (facturering) aangevuld. 

 

Evalueren. 

We gaan het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden evalueren waarbij gekeken 

wordt naar wat er eventueel nog extra nodig is om het “significante niveau” te bereiken 

mbt klimaat neutraal. 

 

Tot slot. 

Het inkoopbeleid is naast duurzaamheid vooral gericht op doelmatig en rechtmatig 

inkopen. Het beleid geeft ruimte om in te kunnen spelen in de veranderende omgeving 

waar we ons in begeven. Hierbij blijven wij oog houden voor onze directe omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 
 Inkoopbeleid gemeente Hillegom 2022.  
 Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Hillegom 

2022.  
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1. Inleiding 

De gemeente Hillegom spant zich voortdurend in voor een (verdere) professionalisering van 
de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit betreft een continu proces. Minimaal 1 keer in de 
vier jaar wordt dit beleid beoordeeld op de actualiteit. Dit beleid is het handelingskader voor 
inkoopbevoegde medewerkers van gemeente Hillegom, medewerkers werkzaam bij 
HLTsamen en voor gemandateerde inkopers die namens  gemeente Hillegom de 
aanbestedingshandelingen verrichten. 

Gemeente Hillegom koopt op een doelmatige, rechtmatige en integere wijze in zodat 
gemeenschapsgelden op verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en 
besteed. Een eenduidig inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt om een doelmatig inkoper te 
zijn. Het draagt bij aan mogelijke besparingen en levert verbetering van de kwaliteit van de 
opdrachten op. Denk hierbij ook aan efficiënte en innovatieve oplossingen. 

Er is sprake van inkopen bij elke opdracht die extern wordt uitgevoerd waar een factuur 
tegenover staat. Bij haar inkopen staat voor de gemeente Hillegom het belang van de 
burgers, bedrijven en bezoekers van Hillegom voorop. Naast de professionele 
verantwoordelijkheid, biedt ons inkoopvolume ook kansen om primaire beleidsdoelen als 
duurzaamheid en sociale impact te realiseren en markten te stimuleren tot innovatieve 
oplossingen. Doelmatig, rechtmatig en integer handelen van zowel de gemeente Hillegom 
als haar opdrachtnemers zijn daarbij een randvoorwaarde.  
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2. Inkoop doelstellingen 
 

2.1 Algemeen 

De komende jaren willen we de gemeente Hillegom samen met de inwoners en 

ondernemers, nog mooier en duurzamer maken. Als gemeente hebben we daarin een 

duidelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Dat geldt ook als de gemeente 

inkoopt. 

 

Bij inkoop en aanbestedingen worden gemeenschapsgelden ingezet. De gemeente 

Hillegom heeft de verantwoordelijkheid om deze gelden op een rechtmatige, doelmatige, 

effectieve, efficiënte en integere wijze te besteden. Hierbij zijn de volgende 

uitgangspunten geformuleerd:  

 

- Klimaatneutraal inkopen 

- Sociaal inkopen 

- Stimuleren midden- en kleinbedrijf (MKB)  

- Doelmatig en rechtmatig inkopen  

- Werkafspraken bij inkopen 

 

De inkoopkracht van de gemeente Hillegom willen we gerichter inzetten om 

ondernemers uit te dagen om ons goede, eerlijke en duurzame producten, diensten en 

werken aan te bieden. Om dit doel te ondersteunen heeft de gemeenten Hillegom het 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen (Manifest MVI) ondertekend, waarmee 

de gemeente zichzelf verplicht om duurzamer en socialer in te gaan kopen. Deze denk- 

en handelswijze wordt gecontinueerd conform het manifest Maatschappelijk 

Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (manifest MVOI). De gemeente koopt in met 

publieke middelen. Het is duidelijk dat we dus ook doelmatig en rechtmatig met deze 

middelen omgaan.  

 

Binnen de gemeente Hillegom maken we heldere afspraken over hoe we inkoop inzetten 

voor onze ambities en geven we tevens uitvoering aan het Manifest MVI en de opvolger 

Manifest MVOI. Daarnaast verankeren we inkoop stevig in onze HLTsamen 

werkorganisatie waardoor we ook goed in staat zijn om deze ambities op doelmatige en 

rechtmatige wijze te realiseren. 
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3. Klimaatneutraal inkopen 

 

3.1 Ambitieniveau 1  

Bij onze inkopen boven de € 50.000,- hanteren wij minimaal de criteria van 

ambitieniveau 1 van de landelijke MVI-criteriatool. Hiermee dragen we bij aan onze 

ambitie om klimaatneutraal te zijn. De MVI-criteriatool bevat voor verschillende 

leveringen, diensten en werken eisen en wensen op het gebied van maatschappelijke 

verantwoord inkopen. De tool kent drie ambitieniveaus:  

 

 

 

 

 

 

 

•  Niveau 1: basis  

 

 

 

 

 

•  Niveau 2: significant  

 

 

 

 

 

 

 

•  Niveau 3: ambitieus  

 

 

 

 

 

Hoe hoger het ambitieniveau, hoe zwaarder de eisen en wensen zijn aan de betreffende 

levering, dienst of werk. In de verschillende categorieplannen stellen we per soort 

product, dienst en werk vast of het haalbaar is om naast de criteria van ambitieniveau 1 

ook de criteria van ambitieniveau 2 en ambitieniveau 3 toe te passen. Of dit haalbaar is 

hangt af van meerdere factoren. Ten eerste kijken we naar duurzame impact van het 

product, dienst of werk. Hoe hoger de impact, hoe meer we kunnen bereiken met 

MVI/MVOI. 

 

Ook kijken we of de inspanning die we vragen van de ondernemers en de eigen 

organisatie in verhouding staat tot het inkoopvolume en/of de duurzame impact. Het 

ambitieniveau moet natuurlijk ook haalbaar zijn voor de betreffende markt.  
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4. Sociaal inkopen 

 

4.1 Social return  

 

Bij alle inkopen vanaf € 200.000,- stellen we als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde dat 

de opdrachtnemer verplicht aandacht besteedt aan participatie, sociaal ondernemen en 

een bijdrage levert aan het sociaal domein (kennis, menskracht en middelen inzetten 

voor sociale doelen). De uitvoeringsvoorwaarden Social Return on Investment (S.R.o.I.) 

en de daaraan gekoppelde S.R.o.I.-bouwblokkenmethode bepalen de waarde van de 

inspanningsverplichting van de opdrachtnemer en de wijze waarop zij kunnen voldoen 

aan deze sociale verplichting.  

Marktontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het niet beschikbaar hebben van bemiddelbare 

kandidaten en geen in de uitvoeringsvoorwaarden opgenomen geschikte alternatieven, 

kunnen aanleiding zijn om hiervan af te wijken. In dat geval wordt het “pas toe of leg uit” 

principe toegepast.  

 

4.2 Internationale sociale voorwaarden  

Internationale sociale voorwaarden dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden 

in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke 

werkomstandigheden.  

Bij Europese aanbestedingen van producten of diensten waarbij het risico op schending 

van sociale normen in de keten aanwezig is, besteden we aandacht aan de 

internationale sociale voorwaarden. We gebruiken de website van MVO (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen) Nederland  om de risico’s per productgroep te zien.  

 

De inkoopketen is moeilijk te beïnvloeden. Daarom kiezen we ervoor om de leveranciers 

niet te verplichten, maar te stimuleren om de risico’s te voorkomen of te verkleinen. 

Daarbij vragen we de leverancier minimaal om een plan van aanpak aan te leveren om 

de risico’s te voorkomen of te verkleinen en hierop te rapporteren. 

 

4.3 Fairtrade 

Bij de inkoop van relevante producten vragen we dat deze voldoen aan de 

uitgangspunten van Fairtrade. 

 

4.4 Stimuleren van sociale ondernemingen  

 

Inkopen met een belangrijk aandeel aan lager gekwalificeerde arbeid (handarbeid) 

behouden we voor aan sociale werkplaatsvoorzieningen of ondernemingen die ten 

Sociaal inkopen  

Inkopen met lager gekwalificeerde arbeid voorbehouden aan sociale ondernemingen 

Social return bij inkopen boven de € 200.000,-- 

Bij Europese aanbestedingen aandacht voor de internationale sociale voorwaarden 
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minste voor 30% mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 

gunning toetsen we of de kosten marktconform zijn. 

 

5. Lokaal-, regionaal- en MKB-gericht inkopen 
De gemeente Hillegom wil zowel nieuwe leveranciers als bestaande leveranciers kansen 

bieden. Daarnaast wil de gemeente Hillegom recht doen aan het belang van het Midden- 

en Klein Bedrijf en wil zij, voor de economie en leefbaarheid van de gemeente Hillegom, 

mogelijkheden bieden voor lokale en regionale bedrijven. 

 

Bij het vergeven van opdrachten met gebruikmaking van onderhandse aanbestedingen 

worden lokale ondernemers en één niet lokale leverancier uitgenodigd om een 

inschrijving uit te brengen. Indien er geen lokale leveranciers beschikbaar zijn zal eerst 

naar regionale mogelijkheden worden gekeken. De termen lokaal en regionaal worden 

als volgt gedefinieerd:  

- lokaal: alle aanbieders die gevestigd zijn in de gemeente Hillegom; 

- Regionaal: alle aanbieders die gevestigd zijn in eerste instantie binnen de HLT 

gemeenten en vervolgens indien - aan de orde - de regio Holland Rijnland. 

  

De keuze van partijen, rekening houdend met het bovenstaande, is ter beoordeling van 

en gebaseerd op de expertise van de inkoper of de bij de inkoop betrokken medewerker. 

De motivering voor de keuze welke leveranciers worden uitgenodigd om mee te dingen 

naar een (onderhandse) opdracht, wordt in de inkoopstrategie of uitgangspuntennota 

vastgelegd. Afwijken hiervan kan alleen op basis van een deugdelijke motivering 

hiervoor. Marktontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn om hiervan af te 

wijken. In dat geval wordt het “pas toe of leg uit” principe toegepast.  

 

Wij vinden het belangrijk en besteden aandacht aan de prestaties die bestaande 

leveranciers hebben geleverd (past performance). Goede prestaties uit het verleden 

zullen in de toekomst de kans verhogen uitgenodigd te worden om mee te dingen naar 

een opdracht. 

 

6. Doelmatig en rechtmatig inkopen 

 

6.1 Beste prijs-kwaliteitverhouding 

Bij onze inkopen kijken we niet alleen naar de prijs, maar laten we ook de kwaliteit 

meewegen bij de gunning van een opdracht. We kopen daarom in op basis van de beste 

prijs-kwaliteitverhouding, tenzij dit niet passend is. 

Bij de inkoop van werken met een RAW bestek (standaard besteksystematiek in de 

Grond-,Weg- en waterbouw) is gunning op basis van de beste 

prijs-kwaliteitverhouding vaak niet passend. Gunning op de laagste prijs is dan vaak 

een betere methodiek. We bevorderen de kwaliteit en tevens innovatie ook door 

de ondernemers ruimte te geven om hun kennis en kunde toe te passen. Deze ruimte 

geven we door zoveel als mogelijk onze opdrachten functioneel te omschrijven. 

Doelmatig en rechtmatig inkopen  

Gunnen bij voorkeur op basis van de beste prijs en kwaliteit 
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6.2 Inkoopprocedures  

We besteden een opdracht Europees aan als de waarde hoger is dan de Europese 

drempelbedragen. Onder die Europese drempels nemen we het balkenschema uit de 

Gids Proportionaliteit als leidraad bij onze keuze voor een aanbestedingsprocedure.  

De Gids Proportionaliteit is een landelijke richtsnoer voor inkopen door overheden en 

hoort bij de Aanbestedingswet 2012. Het balkenschema geeft met kleuren aan welke 

aanbestedingsprocedure in welk geval proportioneel is. Het balkenschema uit de Gids 

Proportionaliteit is hieronder integraal overgenomen. We nemen de maximale ruimte (de 

groene en oranje balken) die de Gids Proportionaliteit ons biedt om te werken volgens 

de bedoeling. Als we onder de Europese drempels kiezen voor een aanbestedings-

procedure uit de rode balk, dan stemmen we dat af met de inkoopcoördinator/ 

contactpersoon inkoop (CPI). 

 

6.3 Drempelwaarden per 1 januari 2022 

Procedure  leveringen/diensten werken 

Europees vanaf: € 215.000,- € 5.382.000,- 

Europees verlicht regime voor sociale en 

andere specifieke diensten tot: € 750.000,00  

Deze bedragen worden elke twee jaar bijgesteld door de Europese Commissie. De 

eerstvolgende wijziging zal zijn op 1 januari 2024. 

Model uit Gids Proportionaliteit ter ondersteuning voor de procedure keuze: 
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6.4 Raamovereenkomsten  

 

Gelijksoortige en repeterende inkoopbehoeften bundelen we zo veel als mogelijk samen 

in raamovereenkomsten. De positie van het MKB verliezen we daarbij niet uit het oog, 

bijvoorbeeld door het maken van percelen. Een raamovereenkomst heeft meerdere 

voordelen. Omdat we onze inkopen voor een bepaalde dienst, levering of werk bundelen 

bij één of enkele ondernemers, kunnen we een strategisch partnerschap aangaan met 

deze ondernemer(s). De bundeling van inkopen leidt veelal ook tot een betere prijs en 

kwaliteit. 

  

6.5  Aanbestedingsregelgeving  
Inkopen vinden plaats in overeenstemming met de Europese en Nederlandse 

aanbestedingswetgeving. Als er boven de Europese drempels geen aanbestedingsplicht 

is, dan is deze er onder de drempels ook niet.  

 

6.6 Algemene inkoopvoorwaarden 

Bij onze inkopen passen we de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 

Hillegom toe, tenzij voor een branche een beter en landelijk gehanteerd alternatief voor 

handen is. Een dergelijk alternatief is bijvoorbeeld de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden 

bij IT (GIBIT) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken (UAV). 

 

6.7 Uniform werken  

We hebben een centraal beheerde bibliotheek voor aanbestedingsdocumenten. Deze 

documenten gebruiken we voor onze inkopen. We hebben ook de ambitie om via één 

portaal de Europese aanbestedingen te publiceren en doorlopen. Met deze uniformering 

maken we inkopen makkelijker, communiceren we op eenduidige wijze met 

ondernemers en zorgen we tegelijkertijd voor goede juridische borging bij onze inkopen.  

 

6.8 Inwonersparticipatie 

Voor opdrachten die zich daarvoor lenen, stellen we samen met de inwoners van 

onze gemeente het programma van eisen op en/of beoordelen we samen met 

hen de aanbiedingen. 

 

6.9 Bruikbare data  

Bij onze inkopen waarbij bruikbare data (kunnen) ontstaan, krijgen wij de beschikking 

over deze data, mits dit past in de privacywetgeving.  

 

6.10 Privacy en informatiebeveiliging 

Privacy van betrokkenen (inwoners en medewerkers) vinden wij belangrijk.  

Inkoop en aanbesteding vindt plaats met in achtneming van de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van Privacy en informatiebeveiliging.  Voorafgaand aan 

inkoop vullen we de checklist privacy in. Door middel van deze checklist brengen we de 

privacy-aspecten in kaart en kan advies worden gevraagd aan de Privacy officer.  

Gelijksoortige inkopen zoveel mogelijk in raamovereenkomsten 
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Daarom volgen we ook bij inkoop onder andere het Privacybeleid gemeente Hillegom. 

Als we een derde partij persoonsgegevens laten verwerken, dan sluiten we met deze 

partij een verwerkersovereenkomst volgens het beschikbare model van de gemeente 

Hillegom. Hiermee leggen we afspraken vast over hoe deze partij met 

persoonsgegevens omgaat.  

 

7. Werkafspraken bij inkopen 
 

7.1 Categoriemanagement  

 

We werken volgens het model van categoriemanagement. Dit model is nieuw en in 

ontwikkeling en past binnen onze ambitie te groeien in inkoopvolwassenheid. Met 

categoriemanagement vertalen we onze inkoopdoelstellingen naar een strategie per 

inkoopcategorie en sturen we op de realisatie hiervan. 

 

We verdelen onze inkoop in inkoopcategorieën. Voor elke inkoopcategorie wordt een 

categorieplan opgesteld. In het categorieplan maken we concrete en voor iedereen 

duidelijke afspraken over hoe we voor de betreffende inkoopcategorie onze 

inkoopdoelstellingen gaan realiseren. Het categorieplan is vervolgens leidend voor de 

inkopen die vallen onder de betreffende inkoopcategorie. Het werken met 

categorieplannen is nieuw en wordt de komende jaren in ontwikkeling gebracht. 

 

7.2 Samenwerking  

Wij hebben oog voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerkingen 

binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere gemeenten of 

aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld 

betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzienings-

schappen, belastingen, handhaving en veiligheid, ICT, P&O en sociale regelgeving. 

Daarnaast is, voor het onderhoud in de Grond, Weg en Waterbouw (GWW) een 

convenant tot samenwerking afgesloten met de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, 

Noordwijk en Teylingen. De samenwerking geeft geen vrijstelling van onderhavig 

inkoopbeleid. 

 

7.3 Contractmanagement  

Goed contractmanagement en contractbeheer zorgt voor inzicht, grip en daarmee 

optimale benutting van onze contracten en daarmee de realisering van onze 

inkoopdoelstellingen.  

 

Elk contract heeft een contracteigenaar. De contracteigenaar is eindverantwoordelijk 

voor het contract. De contracteigenaar bepaalt in welke mate contractmanagement 

nodig is en wie eventueel de contractmanager is. De contracteigenaar is 

verantwoordelijk voor het tijdig actie ondernemen op de contracten (verlengen, contract 

opzeggen e.d.). De contractmanager is belast met het managen van de contracten.  

 

Werken volgens model van categoriemanagement 

Inkoopcontracten boven € 5.000,- zetten we in ons contractenboek 
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Contractbeheer vindt plaats in het centrale contractenboek. In ieder geval elk 

inkoopcontract met een waarde van € 5.000,- of meer (excl. BTW en inclusief alle opties 

en mogelijke verlengingen) registreren en beheren we in dit boek. 

 

7.4 Verantwoording 

De contractbeheerder legt verantwoording af aan de hand van een volledig doorlopen 

inkoopproces. Complete dossiervorming is daarbij een vereiste. De Verbijzonderde 

Interne Controle (VIC) controleert naar eigen bevinden of op basis van VIC-plan of 

correct volgens de wet- en regelgeving is ingekocht. S.R.o.I. verplichtingen en prestaties 

worden in een daarvoor beschikbare module vastgelegd. Jaarlijks rapporteert de 

coördinator S.R.o.I. over de bereikte resultaten.  

 

7.5 Stichting RIJK 

Voor verdergaande professionalisering van de inkoop is er aansluiting bij Stichting RIJK. 

Stichting RIJK levert capaciteit voor advisering omtrent inkoopkeuzes en begeleidt 

ingewikkelde nationale en vooral Europese aanbestedingstrajecten. De 

relatiebeheerders van stichting RIJK vormen samen met de CPI de schakel tussen de 

gemeente Hillegom en stichting RIJK. De relatiebeheerders van stichting RIJK stemmen 

af welke inkoper binnen stichting RIJK met de gewenste expertise een proces gaat 

begeleiden. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij gezamenlijke 

inkooptrajecten welke door stichting RIJK worden geïnitieerd. De samenwerking geeft 

geen vrijstelling van onderhavig inkoopbeleid. 

 
Stichting RIJK voert een aantal strategische en tactische inkooptaken uit, bundelt kennis 

over inkoop en juridisch gerelateerde zaken, rapporteert over het inkoopbeleid en neemt 

deel in diverse werkgroepen met betrekking tot inkoop.  

 

7.6 Inkoopjaarplan 

Ten behoeve van begeleiding van inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt jaarlijks een 

inkoopjaarplan opgesteld. In oktober voorafgaand aan het inkoopjaar dient de 

teammanager een opgaaf doen van verwachte inkoop- en aanbestedingstrajecten op 

het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Het betreffen hier inkooptrajecten boven de 

€ 30.000 (drempel meervoudig onderhands) die zowel met als zonder professionele 

inkoopbegeleiding gaan plaats vinden.  
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Artikel 1  Definities  

 
Aflevering:  Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan Gemeente.  
 
Contractant:  De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Gemeente.  
 
Diensten:  De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van 

een specifieke behoefte van Gemeente, niet zijnde werken of leveringen.  
 
Gemeente:  Gemeente Hillegom, zetelend Hoofdstraat 115 te Hillegom.  
 
Goederen:  Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk 

Wetboek.  
 
Leveringen:  De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van 

Gemeente te leveren Goederen of Diensten.  
 
Offerte:  Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  
 
Offerteaanvraag:  Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te 

verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de 
daarvoor geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.  

 
Overeenkomst:  Al hetgeen schriftelijk tussen Gemeente en de Contractant is 

overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.  
 
Partijen:  Gemeente en de Contractant.  
 
Personeel van  
Contractant:  De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 

schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.  

 
Prestatie:  De te verrichten Leveringen en/of Diensten.  
 
Werkdag:  Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in 

de zin artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen. 
 
 

  



Artikel 2  Toepasselijkheid  

2.1.  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag, de 
Offerte en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten en eventuele 
vervolgopdrachten.  

 
2.2.  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen 

dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.  
 
2.3.  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde 
een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.  

 
2.4.  Door het indienen van de Offerte aanvaardt de Contractant onverkort deze algemene 

inkoopvoorwaarden en wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn 
algemene voorwaarden af. 

 

Artikel 2a Offerte 

  
2a.1. De Gemeente stelt de documenten behorende tot de Offerteaanvraag op vertrouwelijke 

basis ter beschikking. Deze documenten mogen uitsluitend gebruikt worden in het kader 
van de voorbereiding van de aanmelding en/of inschrijving. Na afloop van de 
Offerteaanvraag duurt de vertrouwelijkheid voort en staat de Contractant er voor in dat 
de aanbestedingsdocumenten worden geretourneerd of worden vernietigd.  

 
2a.2. De Contractant is verplicht in het kader van een Offerteaanvraag voldoende informatie in 

te winnen bij de Gemeente, teneinde zich een adequaat beeld te vormen van de context 
waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd. 

 
2a.3. De Contractant is verplicht door hem geconstateerde dan wel hem bekende 

tegenstrijdigheden, onvolkomenheden dan wel overige gebreken in de 
aanbestedingsdocumenten onverwijld te melden aan de Gemeente.  

 
2a.4. De Contractant is verplicht zijn inschrijving als een onherroepelijk aanbod te formuleren, 

met een minimale gestanddoeningstermijn van negentig (90) dagen na de dag van de 
sluiting van de inschrijvingstermijn dagtekening van zijn inschrijving, tenzij anderszins 
aangegeven in de Offerteaanvraag.  

 
2a.5. De Gemeente kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek 

tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de Contractant 
die naar het oordeel van de Gemeente zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor 
de opdracht. Aan een zodanig verzoek kan door de Contractant geen aanspraak op de 
Overeenkomst worden ontleend.  

 
2a.6. In geval er een kort geding procedure aanhangig wordt gemaakt, zal de 

gestanddoeningstermijn als bedoeld in het vierde lid van dit Artikel 2a dan van 
rechtswege worden verlengd met een termijn gelijk aan de duur tot acht (8) dagen na de 
dag waarop in eerste aanleg is beslist. 

 

Artikel 3  Totstandkoming Overeenkomst  

 
3.1. De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen. De Gemeente zal geen 

kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  



 
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat een expliciete schriftelijke aanvaarding van de 

Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief is verzonden aan de Contractant. De 
schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten 
grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de 
Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en 
wethouders en de aanvaarding ondertekend is door of namens de burgemeester of een 
ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet 
de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de 
Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over.  

 
3.3. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande 

lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.  
 
3.4. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de 

Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 
 

Artikel 4  Algemene verplichtingen Contractant  

 
4.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe 

samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid 
van de Contractant.  

 
4.2. De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de 

Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch 
niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en 
omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de 
Overeenkomst geen rekening is gehouden.  

 
4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de 

Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren 
door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen 
aan derden.  

 
4.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of 

Personeel van Contractant of een met de Contractant 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.  

 
4.5. De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke 

sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet 
bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden 
met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. 

 
4.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde 

voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de 
Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij 
de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te 
nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente.  

 
4.7.  De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde 

derden tijdig te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de 
Gemeente bij de uitvoering van de Overeenkomst.  



 
4.8.  Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de 

Gemeente zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele 
gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn 
ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant. 

 

Artikel 5  Algemene verplichtingen Gemeente  

 
5.1. De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens 

verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.  
 
5.2. De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich 

indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke 
medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst.  

 

Artikel 6  Kwaliteit, keuring en garantie  

 
6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, 

aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of 
verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en 
milieu.  

 
6.2. De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent zijn 

medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, 
vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.  

 
6.3.  Het is de Gemeente toegestaan een verklaring van goed gedrag te vragen van personen 

die door de Contractant in de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.  
 

Artikel 7  Geheimhouding  

 
7.1. Partijen verplichten zich om al wat hen bij de voorbereiding en de uitvoering van de 

Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of 
redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via 
kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover 
enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.  

 
7.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 

verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.  
 
7.3. In geval van overtreding van de voorgaande leden verbeurt de overtredende partij een 

direct opeisbare boete van duizend Euro (€1000) per overtreding aan de andere partij.  
 
7.4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid hebben Partijen het recht om in geval van 

overtreding van het eerste en tweede lid door de andere Partij en/of de voor die Partij 
werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per 
direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door 
middel van een aangetekend schrijven.  

 
7.5. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van 

Contractant of ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring te laten 
ondertekenen. 



 

Artikel 8  Intellectueel eigendom  

 
8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig 

resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-
rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal op 
eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.  

 
8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het 

kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij 
gebruik maakt van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden.  

 
8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele 

persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte 
auteursrechtelijke werken.  

 
8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 

gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.  
 
8.5. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder 

in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De 
Contractant erkent dit voorbehoud.  

 
8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de 

geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn 
van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de 
Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van 
derden dienaangaande.  

 
8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om 

in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde 
gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.  

 
8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde 

vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden 
inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het 
voeren van gerechtelijke procedures. 

 

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst  

 
9.1. De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te 

vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de 
wijziging of aanvulling.  

 
9.2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 
 
  



Artikel 10 Uitrusting en materialen  

 
10.1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering 

van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - materialen en 
uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 
10.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de 

gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico 
te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 11 Tijdstip van nakoming  

 
11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen 

voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, 
zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.  

 
11.2. De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis 

van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de 
vertraging zoveel mogelijk te beperken. 

 

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming  

 
12.1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de 

Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een 
aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te 
maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin 
ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke 
gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.  

 
12.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij 
in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden 
van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de 
redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend 
schrijven.  

 
12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en 

voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van 
inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke 
medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.  

 

  



Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming  

 
13.1. De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de 

Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, 
schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.  

 
13.2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van 

voldoende en gekwalificeerd personeel, stakingen, grondstoffentekort, 
transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de 
werkzaamheden benodigde goederen, het tekortschieten van door de Contractant 
ingeschakelde derden en liquiditeit- of solvabiliteitsproblemen van de Contractant of door 
hem ingeschakelde derden. Ten aanzien van de nakoming van de toepasselijke 
garantiebepalingen door de wederpartij is geen beroep op overmacht mogelijk. 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering  

 
14.1. De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake 

van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant 
van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of 
Diensten van de Contractant.  

 
14.2. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn 

voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden 
gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.  

 
14.3. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de 

uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de 
Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.  

 
14.4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten 
tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 15 Boete  

 
15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke 

tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.  
 
15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet 

uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op 
schadevergoeding.  

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen  

 
16.1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de 

totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.  
 
16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals 

beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor 
te leggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.  



Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk  

 
17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen 

in Euro’s.  
 
17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts 

meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen. 
 
17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen indien deze 

tijdig is gemeld (na constatering en voor realisatie) en nadat de inhoud en het budget 
schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente.  

 
17.4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 

opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn 

opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk 
uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden. 

 

Artikel 18 Facturering en betaling 

 
18.1 Voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wordt met de Gemeente afgesproken of 

facturen digitaal of analoog worden ingediend naar het daartoe opgegeven adres. 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst of de uitvoering van de opdracht kan de 
Gemeente dit wijzigen. Contractant voert deze wijziging om niet door. 

 
18.2 De leveringen wordt gefactureerd in het jaar dat de prestatie geleverd is. Een factuur 

mag slechts het geleverde in één kalenderjaar betreffen. Wanneer het geleverde over 2 
kalanderjaren gaat dient het te factureren bedrag opgesplitst te worden naar 
kalenderjaar en apart gefactureerd te worden. 

 
18.3 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

– de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, 
woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-
nummer, KvK-nummer;  

– het factuuradres van de Contractant; 
– het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en  
– eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.  

 
18.4. De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de 

factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de 
Overeenkomst. De Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van 
de Contractant betalen. 

 
18.5 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente 

bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. 

 
  



Artikel 19 Leveringen  

 
19.1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens 

Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).  
 
19.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering 

uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis. De 
Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.  

 
19.3. Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen 

kosten de Goederen ophalen.  
 
19.4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige 

operationele ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de 
Gemeente.  

 
19.5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden 

vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de 
Contractant.  

 
19.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn 

die schriftelijk is overeengekomen na acceptatie van de Goederen als bedoeld in artikel 
21, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.  

 
19.7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 

productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld 
zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter 
beschikking te stellen.  

 
19.8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de 

geleverde Goederen na acceptatie van de Goederen als bedoeld in artikel 21 of voltooiing 
binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen 
door herstel of vervanging. 

 

Artikel 20 Verpakking en transport  

 
20.1. De Contractant 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 
Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is 
verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale 
voorschriften met betrekking tot verpakkingen.  

 
20.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.  
 

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico  

 
21.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar 

nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat 
over op de Gemeente na acceptatie van de Goederen door de Gemeente.  

 
21.2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke 

verklaring van de Gemeente, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. 



Indien de Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de 
acceptatie onthouden wordt. 

 

Artikel 22 Diensten  

 
22.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze 

zijn opgenomen in de Overeenkomst.  
 
22.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, 

Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant 
ingeschakelde derden. 

 
 
22.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande 

handelingen houdt niet in dat de Gemeente de Diensten zonder meer goedkeurt. De 
Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, 
controleren of niet goed te keuren.  

 
22.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke 

verklaring van de Gemeente. Indien de Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij 
gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. 

 

Artikel 23 Personeel van Contractant  

 
23.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de 

Gemeente, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant 
ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw 
en/of die openbare ruimte na te leven.  

 
23.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van 

Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de 
Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, 
dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten 
vervangen.  

 
23.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke 

toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van 
Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge 
toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar 
worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben 
(conform het vereiste in de Offerteaanvraag).  

 
23.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk 

binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. 
Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de 
Contractant.  

 
23.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in 

Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 
 
23.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale 
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de 
Gemeente tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist 



dan wel door de Gemeente wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de 
Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten één–op-één 
verhaald op de Contractant. 

 

Artikel 24 Opzegging  

 
24.1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de 
Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met 
inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de 
Overeenkomst. 

 

Artikel 25 Ontbinding  

 
25.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:  
• artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;  

• het bepaalde in artikel 7, derde lid van toepassing is;  

• de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft 
genomen;  

• de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van 
het sluiten van deze Overeenkomst;  

• ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, 
al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;  

• de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf 
overdraagt;  

• de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien 
dagen.  

 
25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend 

schrijven te geschieden.  
 
25.3. Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 is de Gemeente geen 

vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant 
zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt 
de Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag 
waarop dit is betaald. 

 

Artikel 26 Vernietiging  

 
26.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een 

buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.  
 
  



Artikel 27 Postcontractuele verplichtingen  

 
27.1. Nadat een Overeenkomst is geëindigd -ongeacht of dat het gevolg is van het verstrijken 

van de bepaalde tijd of van ontbinding of van tussentijdse beëindiging- is de Contractant 
gehouden ‘om niet’ alle gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van een 
Overeenkomst ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter 
beschikking te stellen aan de Gemeente en/of -eveneens om niet- mee te werken aan 
een eventuele rechtstreekse overgang naar een derde die vergelijkbare taken krijgt als 
de Contractant. Onder gegevens als hiervoor bedoeld wordt ondermeer verstaan 
eventuele documentatie.  

 
27.2. Contractant kan aan een Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging 

van een eventuele vervolgopdracht.  
 
27.3. Het bepaalde in een Overeenkomst dat naar zijn aard bestemd is om ook na het einde 

van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijft ook daadwerkelijk na het einde van de 
Overeenkomst van kracht. Tot dergelijke verplichtingen behoren onder meer de 
bepalingen over de verleende rechten op Leveringen en op de resultaten van Diensten, 
vrijwaringverplichtingen zijdens Contractant, geheimhouding, het toepasselijk recht en 
de geschillenbeslechting.  

 
 

 


