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Algemene Inkoopvoorwaarden – HoSt Holding B.V.
van opdrachtnemer onverkort blijven gelden.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle
rechtshandelingen inzake de inkoop van goederen en diensten (hierna te
noemen "de leverantie") met HoSt. Voor de toepasselijheid van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden wordt onder HoSt Holding B.V. verstaan
HoSt Holding B.V. en al haar deelnemingen en gelieerde bedrijven (waarvan
een overzicht te vinden is op www.host.nl) , hierna te noemen “HoSt”. Alle
andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of
aanvullingen op deze Algemene Inkoop- voorwaarden zijn slechts bindend
indien en voorzover daarmee door HoSt schriftelijk is ingestemd.
Artikel 2 - Aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer
Opdrachtnemer aanvaardt de inkoopopdracht van HoSt middels het
sturen van een schriftelijke orderbevestiging binnen 7 kalenderdagen na
ontvangst vanaf welk moment er een overeenkomst is ontstaan.
Aanvaarding kan ook geschieden door te beginnen de opdracht uit te
voeren. HoSt kan een opdracht intrekken zolang opdrachtnemer deze niet
schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 3 - Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 4 - Garantie van kwaliteit en hoedanigheid van de
leverantie
1. De opdrachtnemer garandeert:
a. dat de leverantie volledig en geschikt is voor het doel waarvoor deze
bestemd is;
b. dat de leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen zoals vervat in
de overeenkomst, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere
door HoSt verstrekte documenten (zulks met inachtneming van lid 3 van
dit artikel);
c. dat de leverantie tenminste voldoet aan de in het land van levering
geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, tenzij in de
overeenkomst anders is bepaald;
d. dat, voor zover de leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de
bedrijfsruimten en/of -terreinen van de opdrachtnemer, de voor die plaats
geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door HoSt of diens
principaal voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen
worden nageleefd;
e. dat de leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoeringsen/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel
worden gebruikt c.q. ingezet;
f. dat indien de leverantie mede bestaat uit het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten, de terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke
vereisten en de arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen, of
(indien terzake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen
geldende eisen van vakbekwaamheid, en dat het overeengekomen aantal
arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode voortdurend
beschikbaar zal zijn.
g. dat de arbeidskrachten voldoende zijn opgeleid en getraind met betrekking
tot veilig werken, de specifieke risico’s van de werkzaamheden en gebruik
van daartoe noodzakelijke veiligheidsmiddelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
De
wettelijke
vereiste
goedgekeurde
veiligheidsmiddelen worden door opdrachtnemer aan haar arbeidskrachten
verstrekt. Opdrachtnemer garandeert dat ten minste één van haar
arbeidskrachten de Nederlandse of Engelse taal machtig is, en instructies
aan overige arbeidskrachten kan geven.
h. dat indien de leverantie (mede) bestaat uit het ter beschikking stellen van
apparatuur die door opdrachtnemer van afstand benaderd kan worden
(remote acces) deze terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke
vereisten en de toegang daartoe voor HoSt voortdurend beschikbaar zal
zijn en opdrachtnemer geen inbreuk zal maken op de volledige eigendom
van HoSt c.q. haar afnemer.
2. Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt
verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij de opdrachtnemer HoSt onverwijld
schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. HoSt zal opdrachtnemer dan
over deze voorschriften nader informeren waarbij de overige verplichtingen
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3. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van

door HoSt ter beschikking gestelde of door HoSt goedgekeurde
tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke
maken deze deel uit van de overeenkomst. Indien en voor zover zich
kennelijke fouten en onduidelijkheden in documenten en/of andere
informatiedragers van HoSt bevinden is opdrachtnemer verplicht HoSt
hiervoor te waarschuwen.
Artikel 5 - Tussentijdse inspecties, keuringen en beproevingen

a. HoSt of diens aangewezen vertegenwoordiger heeft te allen tijde het recht

de bestelde of geleverde zaken en/of het (in uitvoering zijnde) werk te
inspecteren of te keuren. In dat geval zal opdrachtnemer zorgen voor
zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
b. Indien tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen zijn
overeengekomen die op initiatief van de opdrachtnemer dienen plaats te
vinden, dan deelt opdrachtnemer HoSt het voorgenomen tijdstip van
inspectie, keuring of beproeving steeds schriftelijk zodanig tijdig mede, dat
HoSt, indien wenselijk, daarbij aanwezig dan wel vertegenwoordigd kunnen
zijn.
Indien en voor zover is overeengekomen dat tussentijdse inspecties,
keuringen of beproevingen op initiatief van HoSt dient plaats te vinden,
dan is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
c. Alle tussentijdse inspecties, keuringen en beproevingen zullen geschieden
aan de hand van de eisen, voorschriften en documenten genoemd in artikel
4.

d. Alle op de tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen vallende
kosten, met uitzondering van de kosten van personeel van HoSt en/of van
andere personen die HoSt als diens vertegenwoordiger heeft, zijn voor
rekening
van
de
opdrachtnemer.
Kan een tussentijdse inspectie, keuring of beproeving niet op het voorgenomen tijdstip plaatsvinden, of moet enige tussentijdse inspectie, keuring
of beproeving worden herhaald, dan kan HoSt de daaruit voor haar
voortvloeiende extra kosten op de opdrachtnemer verhalen indien en voor
zover zodanig uitstel of zodanige herhaling aan hem toe te rekenen is.
Een overeenkomstig recht komt de opdrachtnemer toe indien en voor zover
zodanig uitstel of zodanige herhaling aan HoSt of aan diens opdrachtgever
toe te rekenen is.
e. In geval van afkeuring, zal HoSt de opdrachtnemer onverwijld met opgave
van redenen, daarvan in kennis stellen.
De opdrachtnemer zal dan gehouden zijn het afgekeurde binnen een door
HoSt gestelde termijn op zijn kosten te verbeteren of te vervangen.
f. Indien de opdrachtnemer ten behoeve van de leverantie onderaannemers
of onderleveranciers inschakelt, zal opdrachtnemer de bepalingen
genoemd in dit artikel ten behoeve van HoSt aan deze onderaannemers of
onderleveranciers doorbedingen.
g. Tussentijdse inspectie, keuring of beproeving, of het ontbreken daarvan,
houdt geen aanvaarding in.
Artikel 6 - Eindkeuring, eindbeproeving en aanvaarding

a. Wordt de leverantie onderworpen aan een eindkeuring of eindbeproeving

dan zijn de bepalingen vervat in Artikel 5 van toepassing met uitzondering
van het bepaalde in Artikel 5, lid g.
b. Indien en voor zover de leverantie eigenschappen dient te bezitten waarvan
de aanwezigheid eerst na opstelling, montage of inbouw van de leverantie
kan worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring of eindbeproeving
plaatsvinden zodra de leverantie, of het object waarvoor de leverantie
bestemd is daartoe gereed is.
c. Indien en voor zover de medelevering van certificaten, attesten, montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of
andere documenten, of het geven van training en instructie is
overeengekomen, maken deze deel uit van de leverantie en wordt
aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad voor levering c.q. het geven
hiervan heeft plaatsgevonden.
d. Opdrachtnemer verleent HoSt het recht de leverantie ook voor de
aanvaarding daarvan te gebruiken.
e. Inspectie of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie
of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze voorwaarden, de
leverantie of de wet.
Artikel 7 – Verpakking, verzending en levering

a. De opdrachtnemer zal de leverantie DDP leveren volgens de laatste versie

van de Incoterms en zodanig verpakken en/of beveiligen, dat deze bij
normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar
veilig kan worden gelost. Eventueel door HoSt aan de verpakking en/of
beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze door HoSt tijdig
kenbaar zijn gemaakt, door de opdrachtnemer zorgvuldig in acht worden
genomen. Verpakking dient aan de relevante wettelijke voorschriften te
voldoen.
b. De opdrachtnemer zal de instructie van HoSt terzake van conserveren,
merken, verzenden, verzekeren van het transportrisico en mede te leveren
verzendings- documenten stipt opvolgen.
c. Zendingen die niet aan het in lid a en/of in lid b bepaalde voldoen, kunnen
door HoSt geweigerd worden.
d. HoSt behoud zich het recht voor emballage voor rekening en risico van de
opdrachtnemer aan deze te retourneren, tegen creditering van het daarvoor
door de opdrachtnemer aan HoSt in rekening gebrachte bedrag. Door HoSt
ter beschikking gestelde leenemballage wordt door opdrachtnemer als
goed huisvader verzorgd en verzekerd. Tenzij anders overeengekomen
accepteert HoSt geen deelleveringen van opdrachtnemer.
Artikel 8 - Overgang van eigendom en risico

a. Voor zover in deze Algemene Inkoopvoorwaarden of in de overeenkomst
niet anders is bepaald, gaat het eigendom van en het risico voor de
leverantie over op HoSt volgens de bepalingen uit de op de overeenkomst
van toepassing zijnde Incoterms. Ingeval van betalingen die voor aflevering
plaatsvinden zal de eigendom op het moment van betaling op HoSt
overgaan ten belope van de betaling en de opdrachtnemer zal deze
overgang van eigendom vastleggen.
b. Ingeval HoSt goederen ter beschikking stelt aan opdrachtnemer ter
bewerking of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met
goederen niet aan HoSt in eigendom toebehorend, dan blijft HoSt eigenaar
respectievelijk wordt HoSt eigenaar van de aldus ontstane goederen.
Opdrachtnemer is verplicht deze goederen duidelijk gemerkt onder zich te
houden en draagt daarvoor het risico tot het tijdstip van aflevering van de
goederen aan HoSt.
Ingeval HoSt goederen ter beschikking stelt aan opdrachtnemer om deze
te monteren of om de reeds gemonteerde goederen te beproeven of in
bedrijf te stellen, en in geval HoSt opdraagt supervisie op de montage van
deze goederen te verrichten, draagt opdrachtnemer het risico voor de
goederen vanaf de ter- beschikkingstelling tot aan aanvaarding van de
leverantie door HoSt. Indien opdrachtnemer zowel de goederen op de
bouwplaats levert als monteert c.q. de supervisie daarover heeft, draagt
opdrachtnemer het risico voor de goederen ononderbroken tot de
aanvaarding daarvan door HoSt.
Artikel 9 - Oplevertermijnen
De overeengekomen (op)leveringsdatum, -data of -termijn(en) gelden als
stipt en fataal en gelden voor de volledige prestatie, inclusief de daarbij
behorende tekeningen of andere documenten. Indien zich
omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een
overeengekomen (op)leveringsdatum, -data of -termijn kan worden
verwacht, dient de opdrachtnemer HoSt onverwijld hiervan in kennis te
stellen, onder vermelding van de oorzaak en de consequenties daarvan.
Indien de opdrachtnemer enige overeengekomen leveringsdatum, -data
of -termijn(en) overschrijdt laat dit HoSt’ recht op nakoming,
schadevergoeding en ontbinding onverlet.
Artikel 10 - Garantie tot herstel van gebreken
10.1 Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 24 maanden na
ingebruikname, tenzij anders overeengekomen, dat de (op)geleverde zaken
en het werk van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- en
fabricagefouten en dat zij aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2. Opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken en/of het werk
gedurende de garantieperiode vertonen, onverwijld en in overleg met HoSt
herstellen ofwel, zulks ter keuze van HoSt, de gebrekkige zaken of (delen
van) het werk vervangen.
10.3 Voor de herstelde of vervangende delen van de leverantie begint de
periode als bedoeld in lid 1 opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van
ingebruikname
na
herstel.
10.4. Opdrachtnemer draagt alle kosten die zijn verbonden aan het herstel
van het gebrek, of de vervanging van de zaken en/of het werk
onverminderd het recht van HoSt op vergoeding van verdere schade en
schade geleden door derden. Daaronder worden ook begrepen de kosten
voor de ingebruikstelling van de zaken en/of het werk na genoemd herstel
of vervanging. Als de zaken en/of het werk tot een groter object behoren,
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komen ook de kosten voor ingebruikstelling van dat grotere object voor
rekening van opdrachtnemer.
10.5 Indien opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel
opgenomen garantieverplichting te voldoen, heeft HoSt het recht voor
rekening en risico van opdrachtnemer de garantiewerkzaamheden zelf te
verrichten of door derden te doen verrichten. HoSt mag de aldus gemaakte
kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen verrekenen.
10.6 De eigendom van en het risico voor op grond van bovenbedoelde
herstelverplichting vervangen goederen berusten bij de opdrachtnemer
vanaf het tijdstip van vervanging. Opdrachtnemer dient zodanige goederen
ten spoedigste tot zich te nemen, tenzij wij verzoeken de vervangen
goederen aan ons voor onderzoek ter beschikking te stellen.
10.7 De bepalingen als volgens de voorgaande leden van dit Artikel en/of
als volgens de overige Artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden
ontheffende opdrachtnemer niet van zijn overige aansprakelijkheid als
volgens de wet.
Artikel 11 - Vrijwaring

a. De opdrachtnemer vrijwaart HoSt voor vorderingen van derden wegens

gebreken van te leveren en geleverde goederen en bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruikte hulpmiddelen, respectievelijk wegens handelen of
nalaten van de opdrachtnemer, diens personeel of anderen, door hem bij de
uitvoering van de leverantie betrokken.
b. Ingeval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, vrijwaart opdrachtnemer HoSt voorts voor diens aansprakelijkheid jegens HoSt of
derden wegens het niet naleven door opdrachtnemer c.q. diens onderaannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Artikel 12 - Hulpmiddelen

a. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en
gereedschappen, die door HoSt voor de uitvoering van een overeenkomst
aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die opdrachtnemer
speciaal in het kader van de overeenkomst met HoSt heeft gemaakt of
heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden exclusief
eigendom van Host, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald.

b. Zolang opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, dient

opdrachtnemer deze te voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat
aangeeft dat zij eigendom zijn van HoSt. Opdrachtnemer zal verhinderen
dat derden zich op deze hulpmiddelen kunnen verhalen met een beroep
op het eigendomsrecht van HoSt.
c. De opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken of doen
gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtnemer zal bedoelde hulpmiddelen zonder schriftelijke
toestemming van HoSt niet voor andere doeleinden gebruiken, kopiëren
of vermenigvuldigen, noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze aan
derden afstaan, of voor derden toegankelijk maken. Opdrachtnemer draagt
het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor
eigen rekening te verzekeren.
Artikel 13 - Overdracht van rechten en verplichtingen
De opdrachtnemer zal zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HoSt.
Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor de
opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeiende.
Artikel 14 - Ontbinding en beëindiging
a. In geval van opdrachtnemers tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement of
surseance van betaling of liquidatie van de onderneming van opdrachtnemer,
heeft HoSt het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar verdere
rechten.
Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is HoSt ten allen tijde
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen In zulk een
geval zal HoSt opdrachtnemer uitsluitend de kosten gemaakt voorafgaande
aan de beëindiging aangevuld met een redelijk bedrag voor overhead en
winst vergoeden.
b. Alle vorderingen die HoSt in deze gevallen op de opdrachtnemer mochten
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 15 – Prijs en betaling
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op Franco levering op
de overeengekomen plaats, “Delivery Duty Paid”, conform de laatste versie
van de Incoterms. Alle prijzen zijn vast, exclusief BTW en inclusief deugdelijke

verpakking. Prijsstijgingen zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer,
ook na het tot stand komen van de overeenkomst. Dit ongeacht de periode
die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de
uitvoering ervan. De betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van factuur,
tenzij anders is overeengekomen en vooropgesteld dat factuur niet wordt
ontvangen voordat goederen worden geleverd. Betaling vindt plaats binnen
de overeengekomen betalingstermijn, tenzij door HoSt na ontvangst van de
zaken - waaronder de bijbehorende documenten - wordt gereclameerd over
de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde.
Artikel 16 – Verrekening
HoSt is gerechtigd op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtnemer
op haar te verrekenen met dito vorderingen van HoSt.
Artikel 17 - Inbreuk op octrooien, licenties e.d.
De opdrachtnemer verklaart, dat de leverantie geen inbreuk maakt op rechten
van industriële eigendom van derden en vrijwaart Host tegen aanspraken te
dezer zake, indien en voor zover de inbreuk niet het gevolg is van een door
Host voor- geschreven ontwerp.
Artikel 18 – Geheimhouding
18.1 Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc.
door HoSt aan opdrachtnemer verschaft, alsmede knowhow waarvan
opdrachtnemer via HoSt kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen
niet door opdrachtnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
nakoming van zijn uit de overeenkomst met HoSt voortvloeiende
verplichtingen.
18.2 De in artikel 18.1 genoemde gegevens zullen door opdrachtnemer niet
openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke
toestemming van HoSt. Als opdrachtnemer de aan hem verstrekte geheime
informatie ter uitvoering van de overeenkomst dient te verstrekken aan zijn
medewerkers, is opdrachtnemer verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn
werknemers zich verenigen met de geheimhoudingsplicht uit deze
overeenkomst, alvorens deze kennis nemen van de door HoSt ter beschikking
gestelde informatie.
18.3 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst de in
artikel 18.1 bedoelde gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken,
verplicht
opdrachtnemer
zich
deze
derde(n)
ook
een
geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
18.4. Opdrachtnemer is HoSt een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 50 % van het totale orderbedrag met een minimum van € 50.000,00 ,
indien opdrachtnemer één of meer van de bovenstaande verplichtingen
schendt
18.5. De in artikel 18..4 genoemde boete kan worden gevorderd naast
vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de wet. HoSt
heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer
verschuldigde bedragen te verrekenen.
Artikel 19 – Bescherming van persoonsgegevens
19.1 Opdrachtnemer garandeert aan HoSt dat opdrachtnemer bij het
verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de
Overeenkomst, alle uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), de Uitvoeringswet AVG en daarmee verbonden wet- en regelgeving
voortvloeiende verplichtingen zal naleven.
19.2. Opdrachtnemer garandeert dat de producten en diensten (inclusief
latere wijzigingen), de verwerking van persoonsgegevens daarmee, en de
opslag door haar of haar sub-bewerkers van ingevoerde en verwerkte
persoonsgegevens aan alle wettelijke eisen voldoen, alsmede aan de door de
wetgever van belang geachte beginselen, waaronder gegevensbescherming
door ontwerp, gegevensbescherming door standaardinstellingen en
dataminimalisatie.
19.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om op enig moment de
persoonsgegevens die opdrachtnemer ter beschikking krijgt op enigerlei
andere wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de
uitvoering van de overeenkomst.
19.4 Opdrachtnemer garandeert dat opdrachtnemer, in overeenstemming
met de hierna te noemen verwerkersovereenkomst, steeds een passend
technisch en organisatorisch beveiligingsniveau in stand zal houden ter
bescherming van de ten behoeve van HoSt verwerkte persoonsgegevens.
19.5 Indien opdrachtnemer naar het oordeel van HoSt als verwerker in de zin
van de AVG moet worden aangemerkt, zal opdrachtnemer op eerste verzoek
van HoSt in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke
verwerkersovereenkomst met haar aangaan en ondertekenen.
19.6 Opdrachtnemer vrijwaart HoSt voor alle aanspraken van derden, en voor
met deze aanspraken verband houdende schade, financiële overheidssancties
en kosten (waaronder kosten rechtsbijstand), die voortvloeien uit een
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schending door opdrachtnemer van de garanties en verplichtingen zoals
opgenomen in dit artikel en/of uit een schending van enige uit hoofde van de
hiervoor genoemde verwerkersovereenkomst op opdrachtnemer rustende
verplichting.
Artikel 20 – Aansprakelijkheid
20.1 Opdrachtnemer sluit voor zijn rekening en risico, verzekeringen af die
voor zijn aansprakelijkheid en mogelijke kosten en schade dekking bieden.
Dit
betreffen:
a. Bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van EUR 5.000.000 per
gebeurtenis en voorwaarden die minimaal voldoen aan Nederlandse
Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA 2014) inclusief dekking voor
werkgeversaansprakelijkheid en milieuaantasting.
b. Wettelijk verplichte verzekering zoals maar niet beperkt tot WAM en
ziektekosten.
c. Schade verzekering Inzittende (SVI). In de polis is geen beperking voor
smartengeld opgenomen.
20.2 De verzekeringen van de opdrachtnemer hebben een primaire dekking.
Wanneer een schade zowel te verhalen is onder de polis van opdrachtnemer
als op een verzekering van HoSt, gaat de verzekering van opdrachtnemer
altijd voor. De opdrachtnemer dient HoSt te vrijwaren voor alle schadeclaims
van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst.
20.3 Verzekeraars moeten voldoende solvabel zijn. Hun rating volgens
Standard & Poor’s (of gelijkwaardig) is tenminste A-.
20.4 Wijzigingen van de verzekeringen van opdrachtnemer, waaronder
begrepen een verlaging van de rating als hierboven bedoeld, wijzigen in de
voorwaarden met een verslechtering van de dekking tot gevolg alsmede
beëindiging,
moeten
onmiddellijk
en
schriftelijk
door
de
verzekeringsmakelaar of verzekeraars worden gemeld aan HoSt. Het
ontbreken van dekking onder de door opdrachtnemers af te sluiten
verzekeringen brengt geen verandering in de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer op grond van de wet of de Overeenkomst. Hetzelfde geldt
voor de op de verzekeringen van toepassing zijnde eigen risico’s. De
opdrachtnemer vrijwaart HoSt tegen de gevolgen van niet-nakoming van de
verplichtingen van de opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel en uit hoofde
van de door hem afgesloten verzekeringen.
Artikel 21 – Slotbepalingen
Opdrachtnemer zal de eindafnemer van HoSt niet benaderen, direct of
indirect, met voorstellen of aanbiedingen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HoSt. Indien opdrachtnemer door eindafnemer rechtstreeks
wordt benaderd zal Host door opdrachtnemer worden geïnformeerd voordat
verdere afspraken of toezeggingen naar de eindafnemer worden gedaan.
Deze bepaling blijft ook van kracht na levering van de goederen of diensten
Artikel 22 - Arbitrage
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van
de over- eenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten,
zullen, met uitsluiting van de gewone rechter, worden onderworpen aan het
oordeel van arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het
reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.
Wanneer dit scheidsrecht mocht komen te ontbreken, zal de meest gerede
partij zich wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam, met het verzoek drie scheidslieden te benoemen, die het geschil
zullen afdoen overeenkomstig de statuten van het N.A.I.
Artikel 23 - Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het
Verdrag van Wenen v van 11 april 1980, Tractatenblad 1981,84 en 1986,61 zijn
uitgesloten.

