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Inkoopvoorwaarden
N.V. Zeeland Seaports

Algemene inkoopvoorwaarden van N.V. Zeeland Seaports.
Algemene inkoopvoorwaarden van N.V. Zeeland Seaports, gevestigd in Terneuzen, Nederland.
Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de inkoop door N.V. Zeeland Seaports
en levering door de leverancier van goederen en diensten en kunnen van toepassing worden
verklaard op haar deelnemingen.
Het volgende document kan ook van toepassing zijn:
 De Bewerkersovereenkomst Zeeland Seaports.
Hiernaast kent N.V. Zeeland Seaports:
 De Algemene Inkoopvoorwaarden ICT Zeeland Seaports.
Deze voorwaarden zullen door N.V. Zeeland Seaports dan wel haar deelnemingen van toepassing
worden verklaard op specifieke ICT opdrachten.
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Algemene bepalingen
Artikel 1 Definities
Diensten
Het verlenen van diensten, het tot stand komen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden,
waaronder uitdrukkelijk niet worden verstaan werkzaamheden krachtens arbeidsovereenkomst;
Dienstverlener
Persoon die namens Leverancier Diensten verleent;
ZSP: Zeeland Seaports, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan het Schelpenpad 2 (4530 AC)
te Terneuzen, Nederland;
Goederen
Goederen en vermogensrechten, software daarbij inbegrepen;
Inkooporder
Een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan Leverancier door ZSP;
Leverancier
De wederpartij van ZSP onder de Overeenkomst;
Levering
Het geheel van de door Leverancier te verrichten prestaties volgens de Overeenkomst;
Opdracht(-en)
De schriftelijke opdracht tot het leveren van Goederen en/of Diensten;
Overeenkomst
Iedere rechtsbetrekking waarop deze inkoopvoorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing is,
waaronder ook een raamovereenkomst, welke een overeenkomst tussen ZSP en Leverancier
inhoudt die betrekking heeft over een langere periode en een globale omschrijving geeft van de te
leveren Goederen en/of Diensten;
Partijen
Leverancier en ZSP.
Klanten van ZSP
Bedrijven die terreinen van ZSP direct of indirect, via erfpacht, huur en/of koop gebruiken
Artikel 2 Toepassingsbereik
2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten
en Overeenkomsten waarbij ZSP optreedt als koper van Goederen en/of afnemer van
Diensten. Deze inkoopvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van de betreffende
Opdracht van ZSP.
2.2 De (verkoop)voorwaarden van Leverancier -onder welke benaming dan ook worden
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen plaatsvinden indien Partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk overeenkomen.
2.4 De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden prevaleert boven de Engelstalige versie,
of welke andere vertaling daarvan ook.
Artikel 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
3.1 Leverancier wordt geacht als een maatschappelijk verantwoord Leverancier te handelen en
in zijn bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van de Overeenkomst in het
bijzonder aantoonbaar alle relevante wet- en regelgeving in acht te nemen, met daarin een
verwijzing naar de kernthema’s Profit, People en Planet.
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3.2
3.3

ZSP behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd een audit of een soortgelijke controle bij
Leverancier uit te voeren of door een derde uit te laten voeren.
Voorts behoudt ZSP zich het recht voor om een getekende integriteitsverklaring van
Leverancier te vragen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Een door Leverancier uitgebrachte offerte of aanbod dient gestand te worden gedaan voor de
duur van negentig (90) dagen, voor zover in de offerteaanvraag geen andere termijn is
aangegeven. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen vangt de in de
vorige zin aangeduide termijn aan op het moment dat de offerte of het aanbod van
Leverancier ZSP heeft bereikt.
4.2 Offertes, aanbiedingen etc. afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij uit de offerte,
aanbieding etc. ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend is.
4.3 Een Overeenkomst tussen ZSP en Leverancier komt pas tot stand indien ZSP een schriftelijk
aanbod van Leverancier door middel van een schriftelijke en uitdrukkelijke Inkooporder heeft
bevestigd. Indien Leverancier een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens
de schriftelijke Inkooporder te hebben ontvangen, doet hij dit voor eigen rekening en risico.
4.4 Indien ZSP de Inkooporder na verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde
termijn heeft verzonden, komt de Overeenkomst tot stand, tenzij Leverancier de Inkooporder
binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de Inkooporder schriftelijk verwerpt.
4.5 Indien Leverancier geen aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan, komt de
Overeenkomst tot stand doordat Leverancier een schriftelijke Inkooporder van ZSP binnen
veertien (14) dagen na dagtekening van de Order schriftelijk aanvaardt. ZSP is - zonder tot
enige vergoeding gehouden te zijn - gerechtigd de Inkooporder te annuleren tot het moment
waarop Leverancier de Order schriftelijk aanvaard heeft.
4.6 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of het uitbrengen van een aanbod zijn
voor rekening van Leverancier.
Artikel 5 Wijzigingen
5.1 ZSP is ook na totstandkoming van de Overeenkomst bevoegd de omvang en/of de
hoedanigheid van de te leveren Goederen en/of de te verrichten Diensten te wijzigen en
modificaties aan te brengen in tekeningen, specificaties en dergelijke.
5.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs, levertijd en/of kwaliteit zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te
geven, ZSP hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werk dagen na
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor
de prijs, levertijd en/of kwaliteit naar het oordeel van ZSP onredelijk zou zijn ten opzichte van
de aard en de omvang van de wijziging heeft ZSP het recht de overeenkomst te ontbinden
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, tenzij dit gelet op de
omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikellid geeft
geen van de partijen een recht op vergoeding van schade.
5.3 Wijzigingen zijn uitsluitend van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 6 Prijzen
6.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen of
tarieven altijd vastgesteld in Euro's en inclusief:
a)
alle kosten, bijvoorbeeld voor verpakking, transport, verzekering, reis- en
verblijfkosten;
b)
alle belastingen en heffingen, bijvoorbeeld in- en uitvoerrechten, uitgezonderd
omzetbelasting
6.2 Indien een vaste prijs wordt overeengekomen heeft deze betrekking op alle door de
Leverancier in het kader van de Overeenkomst te verrichten prestaties. Hiertoe behoren o.a.
ook de beschikbaarstelling van computers, hulpmaterialen, de kosten van verpakking,
verzekering, reis- en verblijfkosten van personeel van Leverancier, alsmede de kosten van
derden, die door Leverancier na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZSP zijn
ingeschakeld.
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6.3

6.4

6.5

Voor zover Leverancier gehouden is omzetbelasting in rekening te brengen, zullen de in de
Overeenkomst vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van
de Diensten geldende percentage omzetbelasting.
Indien wordt overeengekomen dat Leverancier te verrichten Diensten op nacalculatiebasis
zal uitvoeren, zullen de uurtarieven die daarbij gehanteerd worden vooraf worden
overeengekomen. De tarieven zijn inclusief normaal te achten reiskosten voor woonwerkverkeer en incidentele korte zakelijke reizen. Reisuren worden niet aangemerkt als
werkelijk bestede uren.
Prijzen zijn vast en zullen niet wijzigen, ook niet ten gevolge van meerwerk of meer
leveringen,, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Leverancier
een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging
uitoefent, is ZSP bevoegd de Overeenkomst (incl. deze Algemene Voorwaarden), zonder
ingebrekestelling en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, te beëindigen

Artikel 7 Meerwerk
7.1 Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden, die Leverancier had
kunnen of moeten voorzien dan wel voor zijn rekening en risico komen, teneinde conform de
overeengekomen vereisten te kunnen leveren. Evenmin worden tot meerwerk gerekend
werkzaamheden die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige documentatie die aan de
werkzaamheden ten grondslag ligt, indien deze door of namens Leverancier zijn opgesteld
c.q. door Leverancier zijn geaccepteerd.
7.2 Leverancier zal voordat met het meerwerk wordt aangevangen kosteloos een schriftelijke
offerte uitbrengen binnen een maximale termijn van 2 kalenderweken, met betrekking tot de
omvang van het door Leverancier ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk en de
daaraan verbonden kosten. Leverancier zal niet met het meerwerk aanvangen alvorens hij
schriftelijk uitdrukkelijk opdracht van ZSP heeft gekregen. Ter zake van het door Leverancier
te verrichten meerwerk gelden de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden. Leverancier is niet gerechtigd bij het uitbrengen van de offerte nadere c.q.
zwaardere voorwaarden te stellen.
Artikel 8 Levering en levertijden/termijnen
8.1 Leverancier is verplicht de Overeenkomst conform de overeengekomen specificaties volledig
en deugdelijk uit te voeren. Leverancier zal op de wijze en het tijdstip / binnen de termijnen
zoals in de Inkooporder, Opdracht of Overeenkomst is aangegeven, de Goederen leveren.
8.2 Levering geschiedt delivered duty paid (“DDP”), gelost op de opgegeven plaats van Levering
volgens de meest recente Incoterms. , tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De levering is voltooid op het moment dat de geleverde Goederen door
ZSP in ontvangst zijn genomen en door ZSP schriftelijk voor akkoord is getekend voor
aflevering.
8.3 Door het enkel overschrijden van overeengekomen termijnen voor (delen van) de levering
van Goederen zal Leverancier in verzuim zijn.
8.4 Indien en zodra overschrijding van enige termijn dreigt, zal de Leverancier onmiddellijk in
overleg dienen te treden met ZSP.
8.5 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden c.q. heeft
ondervonden, zal de Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk , maar maximaal binnen 3
werkdagen, schriftelijk aan ZSP melding maken en daarbij de oorzaak van de vertraging
aangeven, alsmede de door de Leverancier voorgestelde maatregelen om de vertraging te
voorkomen of ongedaan te maken.
8.6 Het nalaten door ZSP om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van
enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij ZSP
uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan
8.7 Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle
bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten,
instructieboeken en handleidingen.
8.8 Met levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan
indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
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8.9

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Leverancier niet bevoegd tot het uitvoeren van
deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen desondanks is overeengekomen,
wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onder levering mede een
deellevering verstaan.
8.10 Leverancier is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten ingeval ZSP tekortschiet
in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.
Artikel 9 Facturering en betaling
9.1 Leverancier dient zijn facturen digitaal aan ZSP toe te zenden naar een nader te benoemen
e-mail adres. De facturen dienen uiterlijk drie maanden na levering van de Goederen
respectievelijk zes maanden na voltooiing van de Diensten te worden ingediend. ZSP is
gerechtigd betaling van facturen die na genoemde termijnen worden ontvangen, te weigeren.
De facturen dienen ten minste te vermelden de datum en het verplichtingsnummer van de
Inkooporder, Opdracht of Overeenkomst, indien van toepassing het besteksnummer of
projectnummer, het afleveradres, de afdeling van ZSP die de opdracht heeft verstrekt, de
contractpersoon, de datum van levering van de Goederen c.q. de verlening van de Dienst, de
nettoprijs, het BTW nummer van Leverancier en andere door ZSP aan Leverancier kenbaar
gemaakte gegevens.
9.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de betaling van de factuur
door ZSP plaats uiterlijk dertig (30) dagen na levering van de Goederen respectievelijk
verlening van de Dienst, en ontvangst van alle bij de levering van de Goederen,
respectievelijk verlening van de Dienst behorende documenten waaronder de factuur en mits
ZSP de Goederen en Diensten heeft goedgekeurd. Voormelde betalingstermijn neemt een
aanvang op het moment dat aan alle in dit artikellid genoemde eisen is voldaan.
9.3 Betaling door ZSP houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
9.4 Indien Leverancier enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is ZSP gerechtigd de betalingsverplichting aan
Leverancier op te schorten.
9.5 Bij nacalculatie zal Leverancier de gemaakte kosten deugdelijk gespecificeerd aan ZSP in
rekening brengen. Bij de facturen zullen door Leverancier opgaven van het werkelijk en
noodzakelijk bestede aantal uren van de ingezette personen worden gevoegd. De
persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en burgerservicenummer. Tevens zal
Leverancier specificaties van door hem op grond van de Overeenkomst gemaakte kosten
verstrekken, alsmede documenten overleggen waarmee de facturen inhoudelijk worden
gestaafd.
9.6 ZSP is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op ZSP te verrekenen met
vorderingen die ZSP, uit welke hoofde ook, heeft op Leverancier of op ondernemingen die
behoren tot hetzelfde concern als Leverancier.
9.7 Overschrijding van een betalingstermijn door ZSP of niet-betaling van enige factuur op grond
van een inhoudelijke betwisting van de factuur, geeft Leverancier nimmer het recht zijn
prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen. Indien ZSP gehouden zou zijn tot
vergoeding van rente wegens overschrijding van een betalingstermijn, zal deze rente in geen
geval hoger zijn dan de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW.
9.8 Indien ZSP bedragen aan Leverancier voldoet voordat ZSP de geleverde Goederen of
verrichte Diensten heeft goedgekeurd, dient Leverancier, indien ZSP daarom verzoekt, op
zijn kosten gelijktijdig met die betaling een deugdelijke bankgarantie aan ZSP te
overhandigen ter grootte van het door ZSP te betalen bedrag, welke bankgarantie zal luiden
overeenkomstig de tekst die door ZSP dient te zijn goedgekeurd.
9.9 ZSP is te allen tijde gerechtigd door Leverancier verzonden facturen door een door ZSP aan
te wijzen registeraccountant op inhoudelijke juistheid te doen controleren. Leverancier zal de
betrokken registeraccountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens
en informatie verstrekken, die deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet
verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De registeraccountant
zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uitbrengen. De kosten van het
accountantsonderzoek komen voor rekening van ZSP, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de
factuur niet geheel juist was, in welk geval de kosten volledig voor rekening van Leverancier
komen.
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Artikel 10 Garantie
10.1 De garantieperiode bedraagt vier en twintig (24) maanden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. De garantieperiode vangt aan op het moment van acceptatie van
de levering van de Goederen en verrichten van de Diensten.
10.2 Gedurende deze garantieperiode garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de door hem
te leveren Goederen dan wel de te verrichten Diensten en garandeert hij dat deze Goederen
dan wel Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
Deze garantie omvat ten minste dat:
a)
de Goederen dan wel Diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Order is
geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten;
b)
de Goederen beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
c)
de Goederen nieuw zijn, van goede kwaliteit en vrij zijn van gebreken en rechten van
derden;
d)
de Diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden verricht;
e)
de Goederen dan wel Diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke
Europese en nationale voorschriften en regels van zelfregulering gestelde eisen, onder
andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en reclame;
f)
de Goederen dan wel Diensten voorzien zijn van een aanduiding van de producent of
van degene die de Goederen en/of hulpmiddelen in de handel brengt; en
g)
de Goederen voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn
voor een juist en veilig gebruik.
10.3 Indien het geleverde – ongeacht de resultaten van eventuele voorafgaande keuringen – niet
blijkt te voldoen aan het bepaalde in lid 10.2 van dit artikel, zal Leverancier de Goederen voor
zijn rekening en ter keuze van ZSP op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het
ontbrekende aanvullen, tenzij ZSP de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst
overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden. Alle in verband
hiermee te maken kosten (inclusief die van reparatie en demontage) komen voor rekening
van Leverancier.
10.4 In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn
garantieverplichtingen als vastgelegd in dit artikel 10, heeft ZSP het recht herstel of
vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten
voeren. Dit ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden.
10.5 Een overeengekomen garantietermijn begint na acceptatie van een uitgevoerde reparatie,
waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn, opnieuw te lopen.
Artikel 11 Keuring, inspectie, controle.
11.1 ZSP is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) Goederen aan een keuring
te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of geleverde Diensten conform de
Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn uitgevoerd. Leverancier is verplicht
daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
11.2 In geval van afkeuring stelt ZSP Leverancier hiervan op de hoogte. In het geval de Goederen
en/of de Diensten worden afgekeurd, geldt hetgeen hierna in lid 5 is bepaald ten aanzien van
de bevoegdheden en rechten van ZSP.
11.3 Acceptatie door ZSP van de geleverde Goederen en/of verleende Diensten ontslaat
Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid van enige bij de inspectie door ZSP niet
geconstateerde zichtbare of onzichtbare tekortkomingen in de geleverde Goederen en/of
verleende Diensten. Inspectie ontslaat Leverancier evenmin uit zijn verplichtingen ingevolge
de door hem onder artikel 10 verstrekte garantie.
11.4 ZSP is te allen tijde bevoegd om de door haar bestelde Goederen, respectievelijk het
fabricageproces daarvan, reeds op voorhand te inspecteren voorafgaand aan de aflevering.
Zodanige inspectie leidt nimmer tot acceptatie. Leverancier verleent hiertoe toegang tot de
plaats waar de Goederen worden gefabriceerd, respectievelijk zijn opgeslagen en hij verleent
alle medewerking aan de gewenste inspectie door ZSP
11.5 Indien ZSP de geleverde Goederen en/of Diensten afkeurt of niet akkoord bevindt, is
Leverancier gehouden, naar keuze van ZSP
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a)

de afgekeurde Goederen op eigen kosten terug te nemen en binnen tien (10)
werkdagen nieuwe Goederen te leveren;
b)
geconstateerde gebreken aan de Goederen kosteloos te verhelpen binnen vijf (5)
werkdagen, een en ander onverminderd het recht van ZSP op schadevergoeding.
Lukt het Leverancier niet aan het aldus gevorderde te voldoen, dan is ZSP gerechtigd:
c)
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; of
d)
voor rekening en risico van Leverancier en zonder toestemming van Leverancier, (a)
de geconstateerde gebreken zelf of door een derde te (laten) herstellen, of (b) de
Goederen aan Leverancier te retourneren, of (c) – indien Leverancier weigert de
Goederen in ontvangst te nemen –de Goederen van Leverancier op te slaan dan wel
te verkopen dan wel te vernietigen, een en ander onverminderd het recht van ZSP op
schadevergoeding.
11.6 Leverancier kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek als bedoeld in dit artikel 11
dan wel aan het achterwege blijven daarvan geen enkel recht ontlenen
Artikel 12 Normen en specificaties
12.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in de bij de Opdracht behorende documenten,
zijn de relevante Europese normen en specificaties op de Levering van toepassing. Per
project kan hiervan afgeweken worden, indien nader schriftelijk vastgelegd. Bij gebreke van
Europese normen en specificaties zijn de relevante Nederlandse normen op de Levering van
toepassing.
12.2 Voor de uitvoering van de Overeenkomst (ook voorafgaande aan het aangaan ervan) door
ZSP ter beschikking gestelde of door ZSP goedgekeurde bestekken, tekeningen, modellen,
specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken, voor zover niet in strijd
met de Overeenkomst, deel uit van de Overeenkomst.
Artikel 13 Aansprakelijkheid en Verzekering
13.1 Leverancier is aansprakelijk voor de schade die door ZSP en/of derden wordt geleden als
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier en/of als
gevolg van het handelen of nalaten van Leverancier, dan wel zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van de Leverancier heeft zowel betrekking op
directe als indirecte schade.
De maximale aansprakelijkheid van Leverancier jegens ZSP zoals hiervoor bedoeld,
bedraagt:
a)
Maximaal EUR 2.500.000,- per schadegeval voor Opdrachten met een totale waarde
van maximaal EUR 500.000,- en
b)
Maximaal EUR 5.000.000,- per schadegeval voor Opdrachten met een totale waarde
hoger dan EURO 500,000,-;
c)
tenzij de feitelijke schade groter is dan de genoemde bedragen en Leverancier voor
deze schade verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is door de
verzekeraar(s) van Leverancier in voorkomend geval uit te keren bedrag vermeerderd
met het voor Leverancier blijvende bedrag aan eigen risico. Indien en voor zover er
geen uitkering plaatsvindt, althans het uit te keren bedrag lager is dan de onder –a)
respectievelijk –b) genoemde bedragen, geldt hetgeen bepaald is onder –a) en –b).
Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier gelden uitdrukkelijk niet
indien er sprake is van letselschade, opzet of grove schuld.
13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1, vrijwaart Leverancier ZSP tegen alle aanspraken
van deren in verband met de Overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle
schade en kosten die ZSP in dat verband lijdt of maakt.
13.3 Tenzij opzet of grove schuld van ZSP of het personeel van ZSP wordt bewezen, is ZSP niet
aansprakelijk voor enige schade, die mocht ontstaan voor Leverancier, diens personeel of
andere personen door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken,
waaronder mede begrepen beschadiging en vermissing van eigendommen.
13.4 Leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico's als in de vorige leden
omschreven voldoende te verzekeren en verzekerd te houden
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13.5 Op eerste verzoek van ZSP zal Leverancier een kopie van een verzekeringscertificaat
overleggen en/of bewijzen van betaling van de verschuldigd geworden verzekeringspremies,
waarmee zij kan aantonen dat de noodzakelijke verzekeringen zijn afgesloten.
13.6 Kan Leverancier in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid tegenover ZSP, aanspraak
op een verzekeringsuitkering doen gelden, dan is Leverancier gehouden om op 1ste verzoek
van ZSP ervoor te zorgen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan ZSP zullen geschieden.
Daartoe kan ZSP verlangen dat Leverancier de verzekeringsovereenkomst mede ten
behoeve van ZSP afsluit, dan wel dat Leverancier een eventuele verzekeringsaanspraak aan
ZSP overdraagt, zulks ter keuze van ZSP.
13.7 Verzekering door Leverancier leidt niet tot beperking van diens aansprakelijkheid noch tot
medeaansprakelijkheid van ZSP, behoudens voor zover in de voorgaande leden anders is
bepaald.
Artikel 14 Overmacht
14.1 In het geval van overmacht, in de zin van artikel 6:75 BW, wordt de nakoming van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode,
zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van
overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere
partij mededeling worden gedaan. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan dertig (30)
dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder
dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
14.2 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan
personeel, stakingen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden, uitval van
hulpmaterialen, en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Leverancier.
14.3 De uiterste dag van levering van Goederen, het verrichten van Diensten, uitvoeren van
Opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden, wordt in geval van overmacht met de
periode van overmacht verlengd.
Artikel 15 Ingebrekestelling; ontbinding
15.1 Ingeval Leverancier de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en niet op grond van
artikel 8.3 en 25.2 direct in verzuim is, zal ZSP hem schriftelijk in gebreke stellen waarbij hij
Leverancier een redelijke termijn zal stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. De
betalingsplicht van ZSP wordt gelijktijdig met de ingebrekestelling opgeschort. Reeds voordat
de gestelde termijn is verstreken, is ZSP in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van
Leverancier zodanige maatregelen te nemen als hij van nutte voor de uitvoering van de
Inkooporder noodzakelijk acht. Indien Leverancier nalatig blijft zijn verplichtingen na te
komen, is ZSP gerechtigd de Inkooporder voor rekening van Leverancier te voltooien of te
doen voltooien, onverminderd het recht van ZSP op schadevergoeding.
15.2 ZSP is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op
te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder
rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat ZSP
gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in geval van:
a)
surséance van betaling of faillietverklaring van Leverancier of een aanvraag daartoe;
b)
verkoop of beëindiging van de onderneming van Leverancier;
c)
onder curatelestelling of onder bewindstelling van Leverancier;
d)
intrekking van vergunningen van Leverancier die voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijk zijn;
e)
overlijden van Leverancier;
f)
beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Leverancier of op goederen
bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst; of
g)
tekortkomen van Leverancier in de nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en de Leverancier dienaangaande
in verzuim is komen te verkeren;
h)
tekortkomen van Leverancier doordat Leverancier of zijdens Leverancier ingezet
personeel de beveiligingsvoorschriften en -procedures zoals bedoeld in deze
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Algemene Voorwaarden op grove wijze veronachtzaamt dan wel bij herhaling niet
nakomt;
i)
verwijtbare achterstalligheid van Leverancier en/of de door haar ingeschakelde derden
met de betalingen van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekering;
j)
in het geval van het doen of het in het vooruitzicht stellen door Leverancier van een gift
of een belofte aan één van de personeelsleden van ZSP en/of enige andere ten
behoeve van ZSP werkzame (rechts)personen teneinde hem of haar te bewegen te
bevorderen dat een Overeenkomst tot stand komt.
15.3 Alle vorderingen die ZSP in geval van beëindiging overeenkomstig dit artikel 15 op
Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
15.4 Indien de Overeenkomst door ZSP geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden op grond van het
hierboven in artikel 15.2 bepaalde, is ZSP - onverminderd haar recht op schadevergoeding tevens gerechtigd afgifte te vorderen van gegevens, bescheiden en/of materialen welke door
Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van ZSP reeds ontwikkeld waren,
alsmede alle overige gegevens te verlangen welke benodigd zijn voor de verdere
ontwikkeling daarvan door ZSP of door derden. Indien ZSP gebruik maakt van de
bevoegdheden uit hoofde van dit lid zal zij daarvoor aan Leverancier een redelijke
vergoeding voldoen, indien nog niet vooruitbetaald, tenzij het gegevens, bescheiden en/of
materialen betreft die ontwikkeld zijn ter uitvoering van een niet ontbonden gedeelte van de
Overeenkomst.
Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Leverancier, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht, ook na
beëindiging van de Overeenkomst, tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle
informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen,
monsters, personeelsgegevens, gegevens van verzekerden/pensioengerechtigden,
gegevens die de privacy van personen zouden kunnen schaden, tekeningen, beschrijvingen ,
specificaties, modellen, ontwerpen, constructies, schema's, technische bescheiden en
andere bedrijfsinformatie alsmede knowhow) betreffende het bedrijf van ZSP welke hem in
verband met de (uitvoering van de) Inkooporder of de Overeenkomst ter kennis komt, zulks
met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de door hem uitgevoerde
werkzaamheden, en die door ZSP is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan
Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden (“Vertrouwelijke
Informatie”). Leverancier beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die
deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van ZSP maakt Leverancier geen Vertrouwelijke Informatie of enig
deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit
en zal Leverancier de Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders
dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.
16.2 Leverancier behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZSP voor het verstrekken
van informatie of andere (openbare) mededelingen aan derden (waaronder begrepen de
pers) over een Overeenkomst (waaronder begrepen daaraan ten grondslag liggende,
daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en afspraken) of
enige andere rechtsverhouding met ZSP
16.3 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 16.1 geldt niet voor informatie waarvan de
Leverancier met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:
a)
voorafgaand aan openbaarmaking door ZSP volledig in zijn bezit was zonder dat
Leverancier daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens ZSP of een derde was
gebonden; of
b)
op het moment van openbaarmaking door ZSP reeds algemeen bekend of
beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van
Leverancier; of
c)
door Leverancier werd verworven van een derde die niet gebonden was door een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of
d)
door Leverancier zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door ZSP
geopenbaarde informatie; of
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e)

op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende
instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter
of een ander overheidsorgaan, door Leverancier openbaar moet worden gemaakt. In
dat geval zal Leverancier ZSP hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van
de openbaarmaking door Leverancier, in overleg met ZSP, kan worden beperkt tot
hetgeen strikt noodzakelijk is.
16.4 Leverancier is verplicht dezelfde verplichtingen als bedoeld in artikel 16.1 en 16.2 op te
leggen aan, en staat jegens ZSP in voor de naleving door, zijn werknemers of derden die hij
bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
16.5 Afhankelijk van de aard en omvang van de Opdracht, behoudt ZSP zich het recht voor een
separate geheimhoudingsverklaring van Leverancier te vragen overeenkomstig een door
ZSP te verstrekken model.
Artikel 17 Intellectueel eigendom
17.1 Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde
Goederen of verrichte Diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of
andere (eigendoms) rechten van hem en/of derden.
17.2 Leverancier vrijwaart ZSP tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk
op de in artikel 17.1 van deze genoemde rechten intellectuele eigendomsrechten van derden
en zal ZSP alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
17.3 De door ZSP ter beschikking gestelde, dan wel door Leverancier op kosten van ZSP
aangeschafte of tot stand gebrachte, tekeningen, materialen en overige hulpmiddelen,
informatie of goederen zijn eigendom van ZSP en zijn te allen tijde door ZSP direct
opvorderbaar. Leverancier zal al deze hulpmiddelen, informatie of goederen voor zijn
rekening en risico beheren en in goede staat houden. Hij zal deze slechts gebruiken in het
kader van en ten behoeve van de Overeenkomst met ZSP en zal deze niet gebruik voor,
laten gebruiken voor of anderszins geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZSP, dan wel voor andere doeleinden
gebruiken dan waarvoor ZSP deze hulpmiddelen, informatie of goederen aan Leverancier
heeft verstrekt.
17.4 Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Leverancier in het kader van de opdracht
geproduceerde gegevens, rapporten, documenten, materialen, methodes, gegevens,
tekeningen, informatie, verslagen, know-how, uitvindingen, handelsgeheimen, verbeteringen,
technieken en andere resultaten, alsmede daarin vervatte informatie en bijbehorende
documentatie, die in verband met of als gevolg van enige relatie (waaronder de
Overeenkomst) tussen ZSP en Leverancier ontstaan, berusten vanaf het moment van
totstandkoming uitsluitend bij ZSP Leverancier draagt, voor zover nodig, nu reeds voor
alsdan onvoorwaardelijk en om niet al die eigendomsrechten over aan ZSP, welke overdracht
ZSP aanvaardt. Indien voor de overdracht of aantekening in de relevante registers een akte,
dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt Leverancier reeds nu voor alsdan
zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan
onherroepelijk volmacht aan ZSP die overdracht dan wel aantekening (of andere formele
handeling) te doen bewerkstelligen.
17.5 In geval Leverancier Goederen levert of Diensten verricht, inclusief de daarbij behorende
documenten, waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, waarvan
Leverancier kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de Overeenkomst
reeds bestonden en in eigendom waren bij Leverancier of derde(n) of dat zij onafhankelijk
van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele
eigendomsrechten bij Leverancier of de betreffende derde(n). Leverancier verleent aan ZSP,
al dan niet namens de betreffende derde(n) een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk,
wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele
eigendomsrechten, voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van
ZSP. Dit gebruiksrecht van ZSP omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen
aan haar (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in
verband met de uitoefening van haar bedrijf.
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Artikel 18 Databescherming
18.1 Leverancier zal voldoen aan de wetgeving op het gebied van databescherming en privacy,
zoals die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht van kracht is en van toepassing is op de
levering van Goederen en Diensten door Leverancier. Leverancier zal slechts
persoonsgegevens afkomstig van ZSP verwerken ingevolge deze Algemene Voorwaarden of
een Overeenkomst. Leverancier zal dergelijke persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor
het doel waarvoor hij deze verkregen heeft of toegang toe heeft. Leverancier zal dergelijke
persoonsgegevens uitsluitend onthullen na voorafgaande toestemming en overeenkomstig
de instructies van ZSP
18.2 Leverancier zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de
persoonsgegevens die verwerkt worden voor ZSP te beschermen tegen ongewenste
vernietiging, verlies, verandering, openbaarmaking, toegang of andere onwettige verwerking.
18.3 Leverancier zal ervoor zorgen dat personen die op autorisatie van Leverancier toegang
hebben tot de voor ZSP verwerkte persoonsgegevens, deze zullen verwerken onder dezelfde
voorwaarden als die op Leverancier rusten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, een
Overeenkomst of de wet.
18.4 Leverancier zal ZSP in staat stellen de naleving van Leverancier van de technische en
organisatorische maatregelen die de verwerking beveiligen te beoordelen. Op verzoek van
ZSP zal Leverancier zijn gegevensverwerking systemen beschikbaar stellen voor controle
door ZSP of een door ZSP aangewezen controleur.
18.5 Na redelijke kennisgeving door ZSP, zal Leverancier ZSP een volledig afschrift verstrekken
van alle persoonsgegevens van ZSP zoals die op dat moment in het bezit of bewaring zijn
van of beheerd worden door Leverancier, in zodanige format als ZSP redelijkerwijs verzoekt.
18.6 In voorkomende gevallen, zal ZSP een Bewerkersovereenkomst sluiten met de
Opdrachtgever om de doorgifte van persoonsgegevens te reguleren
Artikel 19 Overdracht
19.1 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZSP
19.2 ZSP is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te
dragen aan haar gelieerde ondernemingen.
19.3 Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ZSP
19.4 Een onder deze bepaling gegeven toestemming van ZSP laat onverlet de aansprakelijkheid
van Leverancier voor de gedragingen van de ingeschakelde derde(n).
Artikel 20 Nietigheid
20.1 De nietigheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst tast de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan. Een dergelijke bepaling zal worden vervangen door een
bepaling die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal
benaderen.
Artikel 21 Toepasselijk Recht en geschillen
21.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG)
(“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
21.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, kunnen partijen trachten deze in
goed overleg tot een oplossing te brengen. In eerste instantie kan het overleg plaatsvinden
tussen de in de te sluiten overeenkomst aangewezen contactpersonen. Indien daartoe
aanleiding bestaat kan het overleg plaatsvinden tussen of voortgezet worden door de directie
van partijen.
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21.3 Indien het in het tweede lid van dit Artikel bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt,
kunnen partijen besluiten het geschil te beslechten met behulp van mediation conform het
daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam,
zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
21.4 Indien een geschil als hiervoor bedoeld niet wordt opgelost met behulp van mediation, kan
het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West
Brabant, daaronder begrepen de Voorzieningenrechter rechtdoende in kort geding.
21.5 In afwijking van het gestelde in het vierde lid van dit artikel, heeft ZSP het recht te bepalen
dat het bovenstaande een geschil door arbitrage of bindend advies wordt beslecht conform
het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I) te Rotterdam of conform de
SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering), indien het ICT gedeelte van de
overeenkomst van doorslaggevend belang is.
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Aanvullende bepalingen met betrekking tot levering van Goederen
Artikel 22 Verpakking en verzending
22.1 Goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt waarbij vermeden dient te worden dat er uit
milieuoverwegingen onnodige of ongewenste verpakkingsmaterialen worden toegepast.
22.2 Alle verpakkingen, met uitzondering van – als zodanig door Leverancier gekenmerkte –
leenverpakking, wordt op het moment van Levering eigendom van ZSP. ZSP kan altijd van
dit recht op eigendomsverkrijging afstand doen en Leverancier verplichten tot terugneming
van de verpakking.
22.3 Terugzending van leenverpakking en van verpakking waarvan ZSP de eigendom niet wenst,
is voor rekening en risico van Leverancier en geschiedt naar een door Leverancier op te
geven bestemming. Indien Leverancier geen bestemming opgeeft, heeft ZSP het recht de
(leen) verpakking op kosten van Leverancier te zenden naar het adres van Leverancier.
22.4 Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met het feit dat de
verpakking niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid.
Artikel 23 Eigendom en risico
23.1 De Levering van Goederen geschiedt Delivery Duty Paid (DDP), gelost op de opgegeven
plaats van Levering volgens de meest recente Incoterms. De eigendom van en het risico voor
de te leveren Goederen gaan op ZSP over op het moment dat de Goederen op de
overeengekomen plaats van Levering door ZSP in ontvangst zijn genomen.
23.2 Bij gehele of gedeeltelijke afkeuring door ZSP blijven de eigendom en het risico van de
Goederen bij Leverancier en gaan niet over op ZSP.
23.3 Bij vooruitbetaling gaat de eigendom van de te leveren Goederen over op ZSP op het
moment van vooruitbetaling van de Goederen dan wel op het moment dat ZSP de
eigendomsovergang verlangt en dat voorafgaat aan de Levering. Leverancier zal alsdan de
desbetreffende Goederen merken als kenbaar eigendom van ZSP en ZSP vrijwaren tegen
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De Goederen zijn voor risico
van Leverancier tussen het moment van eigendomsovergang en feitelijke Levering.
Leverancier is verplicht de in de vorige zin bedoelde Goederen tegen alle risico’s en voor zijn
rekening te verzekeren.
23.4 ZSP heeft het recht, alvorens aanbetalingen plaatsvinden, naast of in plaats van de
eigendomsoverdracht te verlangen dat Leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke
en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor ZSP aanvaardbare
bankinstelling en volgens een door ZSP te verstrekken of goed te keuren model, ter
zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.
23.5 ZSP raakt niet in verzuim indien ZSP om welke reden dan ook niet in staat is de te leveren
Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen. Alsdan zullen de Goederen
voor risico van Leverancier blijven en Leverancier zal de Goederen tegen een nader overeen
te komen vergoeding als kenbaar eigendom van ZSP bewaren, beveiligen en verzekeren ten
genoegen van ZSP.
23.6 Tijdens de opslag als bedoeld in het voorgaande lid zal Leverancier tegen een schriftelijk
nader overeen te komen vergoeding alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in
kwaliteit van de Goederen te voorkomen.
Artikel 24 Reservedelen
24.1 Leverancier is verplicht, voorafgaand aan de Opdracht/Levering, een termijn aan te geven
hoelang reservedelen beschikbaar zullen zijn. ZSP heeft het recht te verzoeken deze termijn
voor het leveren van reservedelen te verlengen. Leverancier zal ZSP tijdig informeren over
het tijdstip van beëindiging van de productie, zodat ZSP desgewenst tijdig reservedelen kan
bestellen.
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Aanvullende bepalingen met betrekking tot levering van Diensten
Artikel 25 Uitvoering Diensten conform de Overeenkomst
25.1 Leverancier zal de Diensten verrichten op de wijze en het tijdstip / binnen de termijnen zoals
omschreven in de Inkooporder, Opdracht of Overeenkomst.
25.2 Door het enkel overschrijden van overeengekomen termijnen voor het verlenen van de
Diensten zal Leverancier in verzuim zijn.
25.3 ZSP draagt er zorg voor dat de medewerker(s) van Leverancier de voor de uitvoering van de
Diensten noodzakelijke toegang tot de terreinen en gebouwen van ZSP verkrijgen en stelt
hem/hun voor zover relevant de daartoe noodzakelijke pasjes e.d., evenals bijbehorende
instructies ter beschikking.
25.4 De verlening van de Diensten is voltooid op het moment dat ZSP schriftelijk heeft bevestigd
dat de verleende Diensten zijn verricht dan wel de verleende Diensten heeft goedgekeurd.
Leverancier kan aan deze bevestiging dan wel goedkeuring geen enkel recht ontlenen en de
bevestiging dan wel goedkeuring staat bijgevolg niet in de weg aan het (bijvoorbeeld) door
ZSP uitoefenen van haar rechten (onder meer) uit hoofde van een tekortkoming aan de zijde
van Leverancier.
25.5 Na afloop van de dienstverlening zal Leverancier alle door ZSP verstrekte gegevens, zowel
originele als kopieën, retourneren dan wel vernietigen. De toegangspas en andere verstrekte
Goederen zullen bij ZSP worden ingeleverd.
25.6 Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor en draagt zorg voor de bij de te verrichten
Diensten in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of derden.
25.7 Leverancier is niet bevoegd de uitvoering van Diensten op te schorten ingeval ZSP
tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen
Artikel 26 Inzet en vervanging van personeel van de Leverancier
26.1 Leverancier kan ZSP voorstellen doen om derden (waaronder onderaannemers) in te
schakelen. ZSP zal dergelijke voorstellen niet op onredelijke gronden weigeren. Leverancier
zal met derden geen overeenkomsten sluiten die bepalingen bevatten die strijdig zijn met een
Overeenkomst tussen ZSP en Leverancier, of met deze Algemene Voorwaarden.
26.2 In ieder geval garandeert Leverancier dat de door hem ingezette medewerker(s) (waaronder
derden) over voldoende kwaliteiten beschikken (o.a. ten aanzien van opleiding,
deskundigheid en ervaring) en over de juiste materialen beschikken om de door Leverancier
te leveren Diensten naar beste inzicht en met de vereiste deskundigheid op zorgvuldige wijze
uit te voeren. Leverancier staat er voorts voor in dat al het personeel waarvan hij zich bij de
uitvoering van de Overeenkomst bedient en dat uit hoofde van zijn functie moet
communiceren met ZSP, de Nederlandse taal op B1 niveau machtig is.
26.3 Op verzoek van ZSP kan aan Leverancier worden gevraagd een pre-employment screening
uit te voeren ter zake van door haar ingezet personeel, waarbij eventuele kosten van
assessments door ZSP worden betaald.
26.4 Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat het door Leverancier
ingeschakelde personeel en/of ingeschakelde derden niet naar tevredenheid of conform de in
artikel 26.2 vermelde garantie of anderszins niet naar de redelijke verwachting van ZSP
functioneren, is Leverancier gehouden op eerste verzoek van ZSP de betreffende
perso(o)n(en) te vervangen. Het voorgaande geldt evenzeer bij ziekte of afwezigheid van een
door Leverancier ingezet personeelslid en/of derde waarbij in redelijkheid valt te verwachten
dat deze ziekte of afwezigheid langer dan tien (10) werkdagen zal duren.
26.5 Vervanging van personeel en/of derden geschiedt volledig voor rekening en risico van
Leverancier. Alle kosten die zijn gemoeid met vervanging – bijvoorbeeld kosten van werven
en inwerken – zijn voor rekening van Leverancier. Behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van ZSP is het Leverancier verboden de ingezette medewerker(s) te
vervangen. Bij vervanging als gevolg van langdurige ziekte of dienstverlating van de
ingezette medewerker mag ZSP deze toestemming niet onthouden op redelijke gronde.
Vervanging van personen die aan mindere kwalificaties voldoen zal slechts bij uitzondering,
met schriftelijke motivering, kunnen worden verzocht. In dat geval zal het uurtarief tot het
voor dit personeel algemeen gangbare niveau worden verlaagd. Inwerkkosten voor
vervangend personeel zullen niet in rekening kunnen worden gebracht.
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26.6 Wanneer Leverancier niet in staat is om binnen een redelijke door ZSP vast te stellen termijn
voor vervanging zorg te dragen, dan is ZSP gerechtigd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden
zonder dat ZSP gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. Ontbinding op grond van dit
artikel laat het recht op schadevergoeding van ZSP onverlet.
26.7 Geen van de partijen zal, gedurende de periode dat de dienstverlening in het kader van de
Overeenkomst wordt uitgevoerd en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na het
beëindigen van de desbetreffende dienstverlening, al dan niet via een onderneming waarvan
zij de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezitten dan wel waarin zij anderszins
de volledige zeggenschap heeft, medewerkers van de andere partij in dienst nemen, noch
met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan na schriftelijke toestemming
van de andere partij.
Artikel 27 Voldoen aan wettelijke verplichtingen en bij ZSP geldende regels en voorschriften
27.1 Leverancier en de namens hem optredende personen zullen de wettelijke verplichtingen en
de bij ZSP geldende regels en voorschriften in acht nemen waaronder de veiligheids- en
gezondheidsregels. ZSP behoudt zich het recht voor op dit punt controle uit te oefenen.
Leverancier is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.
27.2 Op verzoek van ZSP dient Leverancier digitale facturen vergezeld te doen gaan van een door
ZSP voor akkoord getekende pdf digitale werkstaat, of een ander controlemiddel, ter keuze
van ZSP, waaruit blijkt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per
dag voor de Diensten zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en
burger servicenummer.
27.3 Leverancier staat ervoor in dat personen met een buitenlandse nationaliteit werkzaam voor
en al of niet direct in dienst van Leverancier, voldoen aan alle wettelijke vereisten.
27.4 Indien de verleggingsregeling ingevolge de Invorderingswet van toepassing is, dient op de
factuur te worden vermeld dat de omzetbelasting (BTW) is verlegd, in welk geval geen
omzetbelasting in rekening dient te worden gebracht.
27.5 Leverancier vrijwaart ZSP voor eventuele claims en boetes die ZSP krijgt opgelegd door de
bevoegde autoriteiten vanwege het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen door
Leverancier.
Artikel 28 Toegang en verblijf
28.1 Medewerkers van de Leverancier ontvangen vóór de aanvang van de Diensten, indien deze
plaatsvinden op het terrein van ZSP, een toegangspas die eigendom blijft van ZSP en strikt
persoonlijk is. De toegangspas moet zichtbaar worden gedragen. Na afloop van de Diensten
dient deze toegangspas te worden ingeleverd, direct na het verlaten van het bedrijfsterrein,
bij de receptie dan wel bij de namens ZSP met begeleiding van de Diensten belaste
contactpersoon. Bij zoekraken of verlies, of indien een toegangspas niet wordt ingeleverd, is
Leverancier een bedrag van € 50,-- per toegangspas aan ZSP verschuldigd. Deze kosten
kunnen eventueel in mindering worden gebracht op rekeningen van Leverancier.
28.2 Voor de toegang tot of het verblijf op het (werk)terrein en/of de gebouwen van ZSP dienen
personen op verzoek van de bevoegde personen van ZSP zich te allen tijde te kunnen
legitimeren aan de hand van een rechtsgeldige identiteitskaart of een paspoort. Een rijbewijs
wordt niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. Tevens dienen de leveranciers van ZSP die bij
klanten van ZSP werkzaamheden dienen te verrichten, de huisregels, toegangsprocedures,
veiligheidstesten, controle van voertuigen en/of personen etc, van de Klanten in acht te
nemen en te respecteren. Vroegtijdig dienen de werkvergunningen, procedures etc
opgevraagd te worden bij de Klanten van ZSP om zodoende aan de levertijden van goederen
en/of diensten te kunnen voldoen.
28.3 Medewerkers van de Leverancier, aanwezig op het terrein van ZSP, dienen naast de
Nederlandse taal (niveau B) , indien van toepassing voor de werkzaamheden, een van de
volgende talen voldoende aantoonbaar te beheersen: Engels of Duits.
28.4 Voor het verlenen van bepaalde Diensten, nader af te stemmen met ZSP, is een Verklaring
omtrent gedrag natuurlijke personen (VOG) vereist. Buitenlandse medewerkers van de
Leverancier Dienstverleners dienen een equivalent van een VOG, verstrekt door het bevoegd
gezag in het land van herkomst, te overleggen.
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28.5 ZSP heeft het recht tot het registreren van persoonsgegevens, inclusief camerabeelden van
medewerkers van Leverancier. De verwerking van deze gegevens is in overeenstemming
met de Wet bescherming persoonsgegevens De Diensten dienen ordentelijk te worden
verricht. Dit houdt in dat de werkplek op de juiste wijze moet worden ingericht en dat
overtollige gereedschappen, restmaterialen, etc. tussentijds moeten worden afgevoerd. Na
afronding van het verlenen van Diensten dient de werkplek schoon te worden opgeleverd.
28.6 De werktijden van de Leverancier worden afhankelijk van de Opdracht met ZSP
overeengekomen met dien verstande dat er geen vergoeding wordt betaald voor de genoten
lunchpauze..
28.7 Indien ZSP dit verzoekt zal Leverancier aan ZSP een schriftelijke opgave doen van
aanvullende persoonsgegevens van de medewerkers van de Leverancier .
28.8 ZSP kan aan personen de toegang tot haar terrein en/of gebouwen dan wel het werkterrein
ontzeggen dan wel van Leverancier verlangen dat zij onverwijld van die terreinen dan wel uit
die gebouwen worden verwijderd, indien zij, naar de mening van ZSP:
a)
kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
b)
zich zodanig misdragen dat zij kennelijk niet op de terreinen dan wel in de gebouwen
gehandhaafd kunnen worden;
c)
uit veiligheidsoverwegingen (security) niet op de terreinen dan wel in de gebouwen
kunnen worden toegelaten dan wel gehandhaafd;
d)
kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de Overeenkomst. In het bijzonder
geldt dat het in bezit hebben, het onder invloed zijn of het gebruiken van
alcoholhoudende dranken, verdovende middelen en/of middelen die op enigerlei wijze
het reactievermogen beïnvloeden, verboden is op het ZSP-terrein of op het terrein van
Klanten van Zeeland Seaports. . De door Leverancier ter zake van de in dit lid
genoemde gevallen te maken dan wel gemaakte kosten zijn niet verrekenbaar. Op
eerste verzoek van ZSP dient Leverancier onverwijld voor vervanging van genoemde
personen zorg te dragen.
28.9 Alle personen en voertuigen kunnen bij het betreden of verlaten van het omheinde ZSP
terrein of het terrein van Klanten van ZSP gecontroleerd op het meenemen of meevoeren
van ongeoorloofde materialen. Daarbij heeft ZSP het recht om personen te controleren op
het onder invloed zijn van het onder lid 29 sub d van dit artikel genoemde. Controle vindt
plaats met behulp van daartoe geschikte controle- en detectieapparatuur en wordt uitgevoerd
door ZSP. Leverancier is verplicht alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om de
controle op het in- en uitgaande goederen en personenverkeer door ZSP mogelijk te maken.
Artikel 29 Persoonlijke Veiligheid en Gezondheid
29.1 Leverancier zorgt bij het verlenen van Diensten voor adequaat toezicht en leiding.
29.2 Leverancier is verplicht de voorschriften die gelden voor de betreffende werklocatie(s) na te
leven en medewerkers van Leverancier en personen belast met het toezicht op het uitvoeren
van Diensten, te doen naleven.
29.3 Veiligheidsvoorschriften en –instructies.
Indien Leverancier of zijn onderaannemer(s) Diensten verrichten aan een installatie of
daaraan gerelateerde delen, dient hij gecertificeerd te zijn in overeenstemming met de
Checklist Veiligheid, gezondheid en milieu Aannemers (VCA), of gelijkwaardig. In het laatste
geval dient de gelijkwaardigheid door Leverancier voor aanvang van de Diensten ten
genoegen van ZSP te worden overlegd. Leverancier dient tijdens de uitvoering van de
Diensten conform dit systeem te handelen. Leverancier dient de voorschriften betreffende
veiligheid en gezondheid zoals die van toepassing zijn voor ZSP, schriftelijk en mondeling ter
kennis te brengen aan het voor hem werkende personeel, alsmede in het bijzonder de
risicobeheersing volgend uit het Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan voor de betreffende
Diensten.
29.4 Veiligheidsopleidingseisen personeel
Afhankelijk van de aard van de te verlenen Diensten zijn vereist:
 Diploma “basisveiligheid” VCA (B-VCA) of gelijkwaardig;
 Diploma “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende “ (VOL-VCA) of gelijkwaardig.
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De gelijkwaardigheid van het diploma c.q. certificaat dient door Leverancier te worden
aangetoond.
29.5 Verantwoordelijkheid toezichthoudend personeel
Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van
de Leverancier en personen die belast zijn met het toezicht op het uitvoeren van Diensten.
Leverancier dient steeds de naam van de voor de veiligheid verantwoordelijke toezichthouder
bekend te maken aan ZSP. Het toezichthoudende personeel van Leverancier dient bekend te
zijn met de veiligheidsvoorschriften en instructies zoals deze door ZSP worden toegepast. De
op het werk van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en -instructies dienen op het werk
aanwezig te zijn. ZSP is gerechtigd controle uit te oefenen op de naleving door Leverancier
van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
29.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Leverancier voorziet zelf zijn personeel in voldoende mate van de benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen. Tevens ziet hij er op toe dat deze middelen in goede staat verkeren
en geschikt zijn voor doelmatig gebruik. Leverancier en zijn personeel zijn verplicht gebruik te
maken van speciale veiligheidsmiddelen en/of kleding, die door ZSP of Klanten van ZSP
worden voorgeschreven en/of beschikbaar worden gesteld.
Artikel 30 Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan
30.1 Alvorens met het verlenen van Diensten wordt begonnen, dient Leverancier ter concretisering
van de veiligheidsvoorschriften en instructies, in overleg met ZSP, tijdig een "Veiligheids-,
Gezondheids- en Milieuplan" (VGM plan) op te stellen en bij ZSP ter goedkeuring in te
dienen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij Leverancier. De omvang en vorm van het
"Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan" hangen samen met de aard en omvang van de
Diensten.
30.2 In het onder lid 1 van dit artikel bedoelde "Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan" dienen
nadere afspraken tussen ZSP en Leverancier te worden vastgelegd, waarbij rekening dient te
worden gehouden met onder meer de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften.
Artikel 31 Wijzigingen en aanvullingen van veiligheidsvoorschriften
31.1 De in deze voorwaarden en alle andere bij ZSP in gebruik zijnde veiligheidsvoorschriften en instructies kunnen door ZSP via mondelinge en schriftelijke gegeven aanwijzingen te allen
tijde worden gewijzigd en/of aangevuld voor zover redelijkerwijs op enig moment
noodzakelijk. Leverancier zal bedoelde aanwijzingen en aanvullingen opvolgen.
Artikel 32 Onveilige situaties
32.1 ZSP heeft het recht, bij het constateren van een door een Leverancier veroorzaakte onveilige
situatie of werkmethode, Leverancier te verplichten hierin meteen verandering te brengen.
ZSP behoudt zich, in gevallen als in de voorgaande alinea bedoeld, het recht voor de
uitvoering van het werk te doen staken, zonder dientengevolge tot enigerlei
schadevergoeding gehouden te zijn. Oponthoud in het werk, ten gevolge van de uitvoering
van de veiligheidsvoorschriften, zal in het kader van een tijdige uitvoering van de
Overeenkomst, niet een als overmacht opleverende omstandigheid gelden.
Artikel 33 Melding van letsel en schade
33.1 Leverancier moet ieder incident ten gevolge van een onveilige situatie of handeling bij de
uitvoering van de Diensten schriftelijk onverwijld melden aan de vertegenwoordiger van de
betreffende ZSP-afdeling. Dit geldt in het bijzonder indien letsel en/of schade ontstaat aan
personeel en/of middelen van hetzij Leverancier hetzij ZSP dan wel van derden. Leverancier
dient alle medewerking te verlenen aan een te verrichten onderzoek van het incident en een
eventuele melding aan de overheid.
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Artikel 34 Staking
34.1 ZSP betaalt geen lonen en/of vergoedingen ten behoeve van personen en/of zaken die door
Leverancier dan wel door een derde aan wie Leverancier de Diensten heeft overgedragen,
uitbesteed, worden gebruikt of met de uitvoering van de Diensten en het toezicht daarop zijn
belast, over de periode dat bedoelde personen ten gevolge van een staking niet werken dan
wel bedoelde uitrusting ten gevolge van een staking niet wordt gebruikt.
Artikel 35 Hinder
35.1 Leverancier is verplicht toe te laten dat door ZSP of derden, in opdracht van ZSP, Diensten
op of in de nabijheid van de werklocatie worden uitgevoerd. Door of vanwege ZSP zullen de
Diensten van Leverancier zo veel mogelijk worden gecoördineerd met de Diensten van ZSP
of derden, opdat voor betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat. Indien Leverancier of zijn
onder leveranciers moeten samenwerken met derden, zullen zij zich inzetten voor een
behoorlijke samenwerking. Leverancier dient de uitvoering van Diensten waarvan ZSP of
derden, naar redelijkerwijs is te verwachten, hinder kunnen ondervinden, vooraf met ZSP te
bespreken.
Artikel 36 Onderbreking van de Diensten
36.1 Wanneer de bedrijfsomstandigheden dit vorderen, moet Leverancier op verzoek van ZSP of
door bevoegd personeel van Klanten van ZSP, zijn Diensten onderbreken dan wel doen
onderbreken. Hiertoe dient Leverancier onverwijld, binnen één werkdag, aan te geven of er
uit dit voorval nadelige consequenties voor ZSP zijn ontstaan. Over de financiële
consequenties zal nader overleg plaatsvinden voor zover de oorzaak niet aan Leverancier is
toe te rekenen.
Artikel 37 Rapportage
37.1 Na elke inspectie-/onderhouds- of reparatie activiteit dient Leverancier een rapport op te
stellen met daarbij de vaststelling of er sprake is van garantie. In de rapportage dient de
onderhoudsstaat van het desbetreffende technische onderdeel met verwachte restlevensduur
dan wel aanbevelingen ter verbetering duidelijk te worden vermeld. Tevens dient de
rapportage door ZSP en Leverancier te worden afgetekend.
Artikel 38 Elektrische energie en water
38.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier om zelf zorg te dragen voor de aanleg en
verdeling van aansluitpunten van energie, water, telecommunicatie etc, waarbij moet worden
voldaan aan de ter zake geldende installatie-, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen
Artikel 39 Opslag van zaken en plaatsing van keten
39.1 De opslag van zaken door of vanwege Leverancier op het terrein of in de gebouwen van
ZSP, mag slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van ZSP, waarbij deze tevens
een plaats voor de opslag moet hebben aangewezen. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van
bouwketen, sanitaire keten, en dergelijke. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle
voorzieningen voor keten alsook de kosten voor het gebruik hiervan (energie, water,
telecommunicatie, en dergelijke) voor rekening van Leverancier.
Artikel 40 Afval en restproducten
40.1 Eventuele bij het uitvoeren van de door Leverancier verrichtte Diensten vrijkomende
afvalstromen, afvalmaterialen en restproducten zullen, door en voor rekening van
Leverancier zoveel mogelijk worden gescheiden, en volgens de geldende wettelijke
bepalingen worden opgevangen, opgeslagen en afgevoerd van het ZSP-terrein of terrein van
Klanten van ZSP. Indien sprake is van geringe hoeveelheden kan met inachtneming van de
op de vestiging geldende voorschriften en bepalingen gebruik worden gemaakt van de
verzamelplaatsen op het ZSP terrein.
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Artikel 41 Hulpmiddelen
41.1 De door ZSP aan Leverancier ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van ZSP door
Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, stempels,
instructies, specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op
enigerlei wijze voor Leverancier een ondersteunende functie hebben voor de te leveren
Goederen, blijven, dan wel worden, eigendom van ZSP op het moment van aanschaffing of
vervaardiging, tenzij ZSP hiervan uitdrukkelijk afstand doet of heeft gedaan.
41.2 Leverancier is verplicht de in het eerste lid van dit artikel bedoelde hulpmiddelen te merken
als kenbaar eigendom van ZSP, deze in goede staat te houden en voor rekening van
Leverancier te verzekeren tegen alle risico’s zolang Leverancier ten aanzien van die
hulpmiddelen als houder voor ZSP optreedt.
41.3 De wijze van gebruik van de door ZSP ter beschikking gestelde hulpmiddelen is geheel voor
risico van Leverancier.
41.4 Leverancier stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van ZSP aan ZSP ter beschikking doch
uiterlijk op het tijdstip van de Levering waarop de hulpmiddelen betrekking hebben, tenzij
ZSP hiervan uitdrukkelijk afstand doet of heeft gedaan, of Leverancier heeft verzocht deze
middelen voor haar in bewaring te houden.
41.5 Leverancier mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten behoeve en in het kader van
leveringen aan ZSP, behoudens schriftelijke toestemming van ZSP.
41.6 Verandering aan of afwijking van de door ZSP ter beschikking gestelde of goedgekeurde
hulpmiddelen, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ZSP.
Artikel 42 Uitrusting door Leverancier
42.1 Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient Leverancier zelf zorg te dragen
voor alle ten behoeve van uit te voeren Diensten benodigde materiaal, gereedschappen en
uitrustingen, zoals persoonlijke veiligheids- en uitrustingsstukken,
veiligheidsgereedschappen, handgereedschappen, werkkleding, lasapparatuur, meet- en
beproevingsmiddelen, ladders, steigers en dergelijke; zij moeten van deugdelijke kwaliteit
zijn, tenminste voldoen aan de wettelijke eisen en de door de overheid/ZSP gestelde
kwaliteits-, uitvoerings- en veiligheidsvoorschriften en voorzien zijn van de benodigde
certificaten.
42.2 Ingeval Leverancier met toestemming van ZSP gebruik maakt van uitrustingen van ZSP, is
dat gebruik voor risico van Leverancier en is hij volledig aansprakelijk voor alle schade die
door dit gebruik mocht ontstaan. Zodra hij het gebruik ervan beëindigd heeft, dient hij de
uitrustingen aan ZSP terug te geven in de staat, waarin hij ze heeft ontvangen. Gebreken ook die door Leverancier zelf zijn veroorzaakt - dient Leverancier meteen te melden. Bij
vermissing zal Leverancier de vervangingswaarde aan ZSP verschuldigd zijn.
42.3 Alle door Leverancier in te zetten meet- en beproevingsmiddelen dienen aantoonbaar te
voldoen aan de fabrieksspecificaties ten aanzien van nauwkeurigheid en herleidbaarheid. Op
verzoek van ZSP dient Leverancier dit aan te tonen door overlegging van de bijbehorende
kalibratie- en testrapporten, die ten hoogste twaalf (12) maanden oud mogen zijn.
42.4 Het is Leverancier niet toegestaan zijn materieel, zoals ladders, stellingen, gereedschap en
dergelijke aan andere dan zijn eigen personeel in gebruik te geven, zelfs niet indien dit
materieel zich bevindt op plaatsen waar personeel van ZSP Diensten verricht. Hiervan mag
alleen worden afgeweken met toestemming van ZSP.
Artikel 43 Keten- en Inlenersaansprakelijkheid
43.1 Indien en voor zover artikel 34 (inlenersaansprakelijkheid) of artikel 35
(ketenaansprakelijkheid) van de Invorderingswet 1990 op de Opdracht van toepassing is
dient Leverancier aan alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen
43.2 Leverancier is gehouden mee te werken aan:
a)
het scheppen van waarborgen voor de afdracht van belastingen en sociale
verzekeringspremies verband houdende met de werkzaamheid; en
b)
de vrijwaring van ZSP ter zake.
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43.3 Leverancier stelt, indien ZSP hierom verzoekt, een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde
rekening) beschikbaar, tenzij ZSP kenbaar maakt rechtstreekse storting te willen doen bij de
belastingdienst. Leverancier zal op de factuur vermelden het deel wat betrekking heeft op
berekende loonkosten, het tijdvak of de tijdvakken waarin de prestaties zijn verricht, de
benaming(en) of kenmerk(en) van het werk waarop het betrekking heeft alsmede het met
ZSP overeengekomen percentage dat voor de sociale lasten en loonbelasting op de Grekening respectievelijk rechtstreeks dient te worden gestort.
43.4 Leverancier dient te verklaren dat personen op het moment van het verlenen van Diensten
bij hem in loondienst waren.
43.5 Indien de verleggingsregeling ingevolge de Wet op de Omzetbelasting 1968 van toepassing
is, dient op de factuur te worden vermeld dat de omzetbelasting (BTW) is verlegd, in welk
geval geen BTW in rekening dient te worden gebracht.
43.6 Onverminderd het gestelde in de vorige leden, dient voor alle namens Leverancier bij de
Diensten betrokken personen voldaan te zijn aan de wettelijke sociale verplichtingen. ZSP
behoudt zich het recht voor op dit punt controle uit te oefenen.
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