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Artikel 1 

Definities 

 

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:  

 

*NVBD: de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, statutair gevestigd te Den Haag aan de Regulusweg 11, alsmede de 

aan haar gelieerde stichtingen die de modelstatuten van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren van toepassing 

hebben verklaard en waarvan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren bestuurder is;  

 

*Opdrachtgever: gebruiker van deze inkoopvoorwaarden; de NVBD;  

 

*Opdrachtnemer: de (beoogde) contractuele wederpartij van NVBD bij de Overeenkomst; 

 

*Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen NVBD en Opdrachtnemer betreffende de levering van zaken en/of 

diensten door Opdrachtnemer en/of de bewerking of verwerking of installatie van goederen voor, in opdracht van of ten behoeve van 

de NVBD waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;  

 

*Aanbieding: een al dan niet op verzoek van NVBD door Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod (of offerte) met betrekking tot de 

Overeenkomst; 

 

*Partij: NVBD of Opdrachtnemer; 

 

*Partijen: NVBD en Opdrachtnemer gezamenlijk; 

 

*Vergoeding: de door de NVBD aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor de door de Opdrachtnemer geleverde goederen 

en/of verrichte diensten; 

 

*Voorwaarden: de bepalingen vastgelegd in deze Algemene Inkoopvoorwaarden NVBD 2019 (‘NVBD 2019’) die van toepassing zijn op 

en deel uitmaken van de Overeenkomst.  

 

Artikel 2  

Toepasselijkheid 

 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de NVBD 

diensten en/of goederen betrekt.   

2.2 Door het accepteren van een opdracht aanvaardt Opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, zulks met uitsluiting 

van de eigen verkoop- en leveringsvoorwaarden.  

 

Artikel 3 

Totstandkoming Overeenkomst 

 

3.1 De Overeenkomst komt pas tot stand nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk door NVBD is aanvaard of aangegaan. Dit houdt 

bijvoorbeeld in, dat een aanbod dat aan NVBD wordt gedaan pas tot een overeenkomst kan leiden wanneer dit schriftelijk is aanvaard 

door NVBD. 

3.2 De omvang en de inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de aanvaarding daarvan door NVBD als bedoeld in 3.1. 

3.3 Een overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1. en wijzigingen daarin of nadere afspraken binden de NVBD slechts wanneer deze 

schriftelijk zijn aangegaan door ondertekening door een of meer personen die bevoegd zijn NVBD ter zake te binden; afspraken 

gemaakt met personeel of vertegenwoordigers van NVBD die daartoe niet bevoegd zijn, binden NVBD slechts indien en voor zover 

deze namens NVBD door een of meer bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.  

  

Artikel 4 

Wijzigingen 

 

4.1 NVBD is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of te 

verrichten diensten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.  

4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen Vergoeding en/of het tijdstip 

van levering, is Opdrachtnemer verplicht alvorens aan de wijziging gevolg te geven, NVBD hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar in 

elk geval uiterlijk binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Bij nalaten hiervan is 

Opdrachtnemer verplicht voor de oorspronkelijke prijs en binnen de oorspronkelijke termijn te leveren. Indien de gevolgen voor de 

Vergoeding en/of levertijd tijdig worden medegedeeld doch naar het oordeel van NVBD onredelijk zijn, zullen partijen hierover in 

overleg treden. 
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Artikel 5 

Uitvoering van de Overeenkomst 

 

5.1 Bij het leveren van diensten, staat Opdrachtnemer er voor in dat de door of namens hem te verrichten diensten voldoen aan de in 

de Overeenkomst vastgelegde eisen en Opdrachtnemer bij zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht 

neemt.  

5.2 Bij het leveren van goederen, staat Opdrachtnemer er voor in dat de goederen met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en 

kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de Inkooporder/offerte is vermeld en van degelijke materialen zijn vervaardigd en van 

een degelijke uitvoering zijn.  

5.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBD, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst geen 

gebruik maken van de diensten van andere rechts- of hulppersonen. Aan deze toestemming kan NVBD voorwaarden verbinden. Bij 

het inschakelen van de derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer blijft, ongeacht het 

inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.    

5.4 Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen en/of 

ontheffingen aan te vragen. 

5.5 Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke materiaal, waaronder 

gereedschappen en hulpmiddelen. Dit materiaal dient te voldoen aan de wettelijke (veiligheids-)voorschriften die ten tijde van de 

uitvoering van de Overeenkomst gelden.  

5.6 Alle zaken en bescheiden die NVBD aan Opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst 

ter beschikking stelt, blijven eigendom van NVBD en mogen uitsluitend door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst gebruikt worden. 

 

Artikel 6 

Levering  

 

6.1 Levering van goederen vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de leveringsconditie 

Delivered Duty Paid (“DDP”). Bij te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient in elk geval het 

artikelnummer(s), aantal(len) en omschrijving(en) van de geleverde goederen te zijn vermeld. Op de verpakking dient leesbaar het 

artikelnummer en het juiste aantal van de inhoud aangegeven te zijn. 

6.2 Te leveren goederen moeten behoorlijk worden verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige 

wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Opdrachtnemer zal zich voldoende 

verzekeren tegen redelijkerwijs te achten risico’s gedurende het transport.   

6.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen veroorzaakt bij het laden tijdens het transport en/of bij 

het lossen alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking. 

6.4 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkings- en restmaterialen. Opdrachtnemer is gehouden bij de 

uitvoering van de Overeenkomst passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan personen, zaken en het milieu.    

6.5 Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de) Overeenkomst, een overschrijding van enige termijn of enige andere 

tekortkoming in de uitvoering van de opdracht constateert of verwacht, zal hij NVBD, althans zijn contactpersoon bij NVBD, daarvan 

onverwijld schriftelijk (bij voorkeur per e-mail met leesbevestiging) op de hoogte stellen.  

 

Artikel 7 

Duur van de Overeenkomst   

 

7.1 Een Overeenkomst loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. 

7.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de opdracht is aangegaan dan wel door 

volbrenging van de Overeenkomst.   

7.3 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der Partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens 

andersluidende schriftelijke afspraken, dient opzegging van een Overeenkomst  voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met 

inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

7.4 Na opzegging door Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer in contact treden met NVBD teneinde in onderling overleg afspraken te 

maken ter zake de beëindiging van de Overeenkomst en het op een behoorlijke wijze eindigen van de daarop gebaseerde 

samenwerking tussen Partijen.   

 

Artikel 8 

Vergoeding  

 

8.1 De hoogte van de Vergoeding dan wel de uitgangspunten voor de berekening van de Vergoeding indien de Vergoeding afhankelijk 

is van de uitvoering van de Overeenkomst, is vastgelegd in de opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst zelf.  

8.2 De Vergoeding is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de 

wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. De Vergoeding is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief reis- en 
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verblijfskosten, kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verwijderings- en verpakkingskosten en 

eventuele installatie- en montagekosten.    

8.3 De Vergoeding en eventuele bijkomende kosten dient op de factuur in euro’s te worden vermeld en is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders overeengekomen, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW). 

8.4 Wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren kunnen niet leiden tot een aanpassing van de Vergoeding.  

8.5 Indien de aard van de tot stand gekomen Overeenkomst afwijkt van de opdracht, zonder dat door Partijen tevoren omtrent de 

hoogte van de Vergoeding nadere afspraken zijn gemaakt, is de NVBD de op de gebruikelijke wijze berekende Vergoeding 

verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan Vergoeding dat door NVBD is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare 

maatstaven. 

 

Artikel 9 

Meerwerk en Minderwerk  

 

9.1 NVBD vergoedt aan de Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs 

is overeengekomen.  

9.2 Indien de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten door aanvullende wensen of gewijzigde 

inzichten van NVBD, of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, aantoonbaar 

moeten worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk 

worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst 

had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is, doet deze daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan 

de andere Partij.  

9.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van NVBD heeft gekregen. Opdrachtnemer 

brengt ter verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de 

daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de 

Overeenkomst, waaronder tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden 

gewijzigd.  

9.4 Indien door gewijzigde inzichten van NVBD of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke 

voorschriften de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel 

verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij meent dat van minderwerk sprake 

is, doet deze daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, 

bepalen Partijen in onderling overleg het bedrag van minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend.  

 

Artikel 10 

Facturering en betaling 

 

10.1 Facturen dienen digitaal (in pdf-opmaak) te worden gezonden aan het in de opdrachtbevestiging of Overeenkomst opgegeven 

mailadres van NVBD. Op de facturen dient de naam van de besteller (inkoper) en de kostenplaats te worden vermeld.  

10.2 Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden door NVBD binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door NVBD en 

na goedkeuring van de geleverde diensten en/of zaken en de eventuele installatie/montage daarvan. Bij overschrijding van deze 

betaaltermijn is NVBD eerst in verzuim na ingebrekestelling door Opdrachtnemer.  

10.3 NVBD is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die Opdrachtnemer aan NVBD verschuldigd is.  

10.4 Op verzoek van NVBD dient Opdrachtnemer een specificatie aan NVBD te verstrekken waaruit volgt welke personen, waar, op 

welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingezet. 

10.5 Meerwerk wordt door de Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en acceptatie daarvan door NVBD, apart 

gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, voorzover 

mogelijk, aan de hand van authentieke documenten, gespecificeerd.  

 

Artikel 11 

Tekortkoming 

 

11.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer is deze in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling 

door NVBD is vereist. In dat geval is NVBD gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten 

onverminderd haar uit de wet voortvloeiende rechten. Het overschrijden van het overeengekomen tijdstip van levering levert een 

toerekenbare tekortkoming op die voor NVBD aanleiding kan zijn de overeenkomst te ontbinden. 

11.2 Onverminderd het recht op volledige schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare 

tekortkoming, is NVBD bij een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare 

boete van 1% van de Vergoeding, per dag of dagdeel vanaf de dag van het verzuim. Dit met een maximum van 20% en zo lang het 

verzuim voortduurt.  

11.3 Voorts is NVBD gerechtigd om de onder 11.2 genoemde vergoedingen en/of boetes, alsmede de wettelijke rente over bedragen 

die NVBD heeft vooruitbetaald, te verrekenen met nog aan Opdrachtnemer te betalen facturen.  
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Artikel 12 

Garantie 

 

12.1 Opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte goederen en verleende diensten voldoen aan de Overeenkomst en alle relevante 

wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid alsmede dat deze geen normen schenden 

op het gebied van mensenrechten en dierenwelzijn of strijdig zijn met de doelen van de NVBD; de Opdrachtnemer draagt er voor zorg 

dat zijn gehele keten hieraan voldoet.  

12.2 Indien NVBD constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Opdrachtnemer conform lid 1 van dit 

artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan 

worden toegerekend.   

 

Artikel 13 

Herstel  

 

13.1 Onverminderd het recht van NVBD om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en om schadevergoeding te 

vorderen, is Opdrachtnemer gehouden om voor zijn rekening ieder gebrek of mankement in of aan goederen door of namens 

Opdrachtnemer geleverd aan, in opdracht van of ten behoeve van NVBD, zo spoedig mogelijk en zonder kosten voor NVBD te (doen) 

herstellen door vervanging en/of reparatie. 

13.2 NVBD is gerechtigd om, wanneer Opdrachtnemer zijn verplichting tot herstel en/of vervanging als bedoeld in artikel 13.1 niet, niet 

tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsook in naar het oordeel van NVBD spoedeisende gevallen, het nodige zelf te verrichten of door een 

of meer derden te doen verrichten voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

13.3 In die gevallen dat reparatie van een beschadigd of gebrekkig goed niet mogelijk is houdt de verplichting van Opdrachtnemer 

ingevolge dit artikel in dat deze zorg draagt voor zo spoedig mogelijke vervanging van de gebrekkige of beschadigde goederen door 

goederen die geheel in de juiste staat verkeren. 

 

Artikel 14 

Intellectueel eigendom 

 

14.1 Alle rechten en intellectuele eigendom met betrekking tot de handelsnamen, merken en/of logo’s van NVBD berusten exclusief, 

en blijven exclusief berusten, bij NVBD.  

14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd informatie die en materiaal dat verstrekt is door NVBD te gebruiken, echter uitsluitend ter uitvoering 

van de Overeenkomst. De verstrekte informatie/het materiaal is en blijft eigendom van NVBD.  

14.3 Door de NVBD aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie/verstrekt materiaal mag door de Opdrachtnemer zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van NVBD niet (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd en/of worden openbaargemaakt 

in de ruimste zin des woords, alsmede niet worden afgegeven aan derden.  

14.4 Opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte goederen en verleende diensten geen inbreuk maken op intellectuele 

eigendomsrechten en dat de uitvoering van de Overeenkomst geen strijd oplevert met intellectuele eigendomsrechten van derden of 

op enigerlei wijze onrechtmatig zijn jegens derden. Indien de intellectuele eigendomsrechten en rechten van know how op de 

verstrekte producten en diensten bij een toeleverancier van Opdrachtnemer berusten, garandeert Opdrachtnemer dat hij een licentie 

bezit voor gebruik hiervan.  

14.5 Tenzij in de Overeenkomst door Partijen anders is bepaald, is NVBD rechthebbende op het in het kader van de Overeenkomst 

door Opdrachtnemer te vervaardigen materiaal en/of diensten waarop auteursrechten en overige rechten van intellectuele of 

industriële eigendom of soortgelijke rechten kunnen rusten. Alle ideeën, know how, uitvindingen of andere resultaten van 

werkzaamheden tijdens de Overeenkomst worden en blijven, ook na het einde van de Overeenkomst, eigendom van NVBD. Deze 

rechten worden door Opdrachtnemer op het moment van ontstaan daarvan aan NVBD overgedragen, welke overdracht door NVBD 

reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.  

14.6 Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door NVBD van de geleverde zaken en/of diensten. 

Opdrachtnemer vrijwaart NVBD in ieder geval voor alle aanspraken en de financiële gevolgen daarvan van derden voortvloeiende uit 

en/of samenhangende met de aan NVBD geleverde zaken en/of diensten.   

14.7 Bij overtreding van het gestelde in dit artikel verbeurt Opdrachtnemer aan NVBD een onmiddellijk opeisbare boete van  

€ 10.000,=.    

 

Artikel 15 

Geheimhouding   

 

15.1 Partijen nemen strikte geheimhouding in acht ten aanzien van informatie over elkaars organisatie, de werking van de te leveren 

goederen en/of diensten, de aard en de inhoud van de gesloten Overeenkomst alsmede andere in het kader van de Overeenkomst 

door de andere Partij verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie. Dit tenzij een wettelijke verplichting of een rechterlijke of arbitrale 

uitspraak Partijen tot bekend- en/of openbaarmaking verplicht.  

15.2 Opdrachtnemer zal zijn personeel en eventuele in te schakelen derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. 

15.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor is het de Opdrachtnemer verboden NVBD en/of het logo van NVBD 

te noemen c.q. te tonen in publicaties (persberichten en berichten op social media daaronder begrepen) of reclame-uitingen of NVBD 

op enigerlei andere wijze te duiden als klant of relatie, of daarin expliciet de opdracht(verlening) te melden.  
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Artikel 16 

Aansprakelijkheid en vrijwaring  

 

16.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die NVBD lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer jegens NVBD alsmede voor schade door de Opdrachtnemer 

veroorzaakt aan de eigendommen van NVBD.      

16.2 Opdrachtnemer vrijwaart NVBD tegen iedere vordering van een personeelslid, vrijwilliger of medewerker van NVBD en alle 

financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit 

de Overeenkomst alsmede voor boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan NVBD en/of derden in verband met het door 

de Opdrachtnemer niet naleven van wet- en regelgeving.  

16.3 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels 

van openbare orde en goede trouw, is NVBD nimmer aansprakelijk voor enige schade welke direct of indirect mocht zijn of worden 

veroorzaakt door zaken, middelen of materialen die door of namens Opdrachtnemer aan NVBD ter beschikking zijn gesteld in verband 

met uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtnemer vrijwaart NVBD tegen aanspraken en vorderingen van derden die zijn 

gebaseerd op of verband houden met dergelijke schade.   

16.4 In geval van ernstige tekortkoming van NVBD of van de zijde van NVBD ten aanzien van de Overeenkomst of de uitvoering 

daarvan zal NVBD aan Opdrachtnemer nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag van de ingevolge de Overeenkomst aan NVBD 

te leveren goederen of voor de NVBD te verrichten diensten.  

 
Artikel 17 

Verzekeringen 

 

17.1 Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig 

verzekerd voor de navolgende risico’s: 

a. beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit beroepsfouten); 

b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van 

NVBD);  

c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van NVBD.   

17.2 Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van NVBD de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven. 

 

Artikel 18 

Overdracht van rechten en verplichtingen  

 

18.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NVBD, is het Opdrachtnemer niet toegestaan uit de Overeenkomst 

voortvloeiende rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen aan derden. NVBD is gerechtigd aan haar toestemming 

voorwaarden te verbinden. 

18.2 Indien Opdrachtnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (gedeeltelijk) overdraagt aan een derde, blijft zij jegens 

NVBD verantwoordelijk voor nakoming van de Overeenkomst.   

 

Artikel 19 

Overmacht  

 

19.1 In geval van tijdelijke overmacht stelt Opdrachtnemer NVBD daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, nadat de 

omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht 

en overlegging van de nodige bewijsstukken. Alsdan is de NVBD bevoegd te kiezen tussen:  

 

a. het verlenen van uitstel aan Opdrachtnemer voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 

gedurende een redelijke termijn van maximaal vier weken. Indien Opdrachtnemer na afloop van deze termijn niet in staat is 

om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na te komen, is NVBD bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke 

ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Opdrachtnemer gehouden te zijn.  

b. ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten 

aan Opdrachtnemer gehouden te zijn. 

 

19.2 Ingeval van blijvende overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer stelt deze NVBD daarvan onmiddellijk in kennis en is NVBD 

bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige 

kosten aan Opdrachtnemer gehouden te zijn.  

19.3 Onder overmacht wordt in elk geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, 

transportproblemen, tekortkomingen of niet-nakomingen van de verplichtingen door toeleveranciers van Opdrachtnemer, storingen in 

de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door 

hem ingeschakelde derden.  
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Artikel 20 

Ontbinding  

 

Indien Opdrachtnemer op enige wijze jegens NVBD tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de 

Overeenkomst(en), alsmede indien Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn onderneming staakt 

of liquideert, wordt ontbonden, overlijdt of handelingsonbekwaam wordt, met een derde fuseert of door een derde wordt overgenomen 

en/of er een wezenlijke verandering komt in de activiteiten van Opdrachtnemer, is NVBD, onverminderd haar overige rechten, bevoegd 

de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden en/of verdere 

uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten. Alle vorderingen van NVBD op Opdrachtnemer zullen in deze gevallen terstond 

volledig opeisbaar worden. In alle gevallen waarin een met NVBD gesloten overeenkomst wordt ontbonden, ingevolge enige 

bepalingen daarvan of door tussenkomst van de rechter, blijft zij de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de 

afwikkeling daarvan noodzakelijk is.    

 

Artikel 21 

Bescherming Persoonsgegevens 

 

21.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) 

en alle andere toepasselijke gedragscodes en richtlijnen. 

21.2 Indien er bij de uitvoering van de Overeenkomst sprake is van een verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer (al 

dan niet uitgevoerd via automatische processen, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van 

gegevens) zullen Partijen in dit verband een verwerkersovereenkomst sluiten.  

21.3 De verwerkersovereenkomst van NVBD is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Opdrachtnemer als 

bedoeld in 21.2. 

 

Artikel 22 

Goede naam  

 

22.1 Partijen, medewerkers van Partijen en door Partijen ingeschakelde personen onthouden zich van handelingen en/of gedragingen 

ten gevolge waarvan de goede naam van elk der Partijen en/of van één van haar producten en/of diensten in diskrediet zou kunnen 

worden gebracht.  

22.2 Indien sprake is van een handeling en/of gedraging als bedoeld onder 22.1, is de Partij die verantwoordelijk is voor die handeling 

en/of gedraging verplicht onverwijld nadat zij door de andere Partij is aangesproken op de betreffend handelingen en/of gedraging, en 

in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na constatering van de handeling en/of gedraging, over te gaan tot rectificatie en herstel van 

de goede naam van de benadeelde c.q. in diskrediet gebrachte Partij. 

 

Artikel 23 

Nietige en vernietigde bepalingen  

 

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, 

behouden de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of 

vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de 

strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.  

  

Artikel 24 

Geschillen en toepasselijk recht 

 

24.1 Op deze Voorwaarden en op alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en bijbehorende bepalingen is uitgesloten.  

24.2 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 

het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. 


