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Artikel 1.
Definities
1.1. Tenzij de context anders verlangt, hebben
de met hoofdletters geschreven woorden en
uitdrukkingen in deze Algemene Voorwaarden de
volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden voor de
inkoop van Producten en Diensten door TKP;
Diensten
De door de Leverancier op basis van de
Overeenkomst ten behoeve van TKP te
leveren diensten, anders dan krachtens
arbeidsovereenkomst, zulks met inbegrip
van (deel)ontwerpen en de eventuele
ondersteunende documentatie die daaraan
ten grondslag ligt en de eventueel daaruit
voortvloeiende Producten en/of diensten;
IE-rechten
alle (i) auteursrechten en daaraan
verbonden of gerelateerde rechten zoals
persoonlijkheidsrechten, octrooirechten,
databankrechten, modelrechten, rechten op
handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken,
domeinnamen en ontwerpen (al dan niet
geregistreerd), (ii) registratieaanvragen en het
recht registratie aan te vragen, (iii) alle
overige intellectuele eigendomsrechten en
gelijkwaardige of vergelijkbare vormen van
bescherming overal ter wereld, alsmede (iv)
alle knowhow ontwikkeld door c.q. in gebruik bij
TKP Groep;
Informatiedragers
Papieren documenten en/of dragers
van digitale informatie en/of andere
gegevensdragers, waarop de prestaties /
resultaten van de Leverancier zijn weergegeven
en die op grond van de Overeenkomst aan TKP
ter beschikking (moeten) worden gesteld;
Leverancier
De wederpartij van TKP;
Levering
Feitelijke aflevering van de Producten en indien dat is overeengekomen - de montage van
de Producten, alsmede de oplevering van de
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Diensten;
Medewerker:
Een ondergeschikte zoals bedoeld in artikel
6:170 BW dan wel een niet-ondergeschikte
zoals bedoeld in artikel 6:171 BW;
Overeenkomst
Elke overeenkomst tussen TKP en de
Leverancier tot het leveren van Producten en/of
Diensten, inclusief bijlagen;
Producten
De door de Leverancier aan de TKP te
leveren roerende zaken, inclusief de
montage of installatie daarvan indien dat is
overeengekomen, zulks met inbegrip van (deel)
ontwerpen en de eventuele ondersteunende
documentatie die daaraan ten grondslag ligt en
de eventueel daaruit voortvloeiende
producten en/of Diensten;
Subsidies
Subsidies of andere financiële
tegemoetkomingen van nationale en/of
supranationale autoriteiten en/of
andere instituties;
TKP
TKP Pensioen B.V., die de overeenkomst met de
Leverancier aangaat;
TKP Groep
De groep als bedoeld in artikel 24b Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek waarvan TKP deel
uitmaakt.
1.2 Onder schriftelijk wordt in deze Algemene
Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail,
Internet Protocol of via enig ander (elektronisch)
medium, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of
uit de context anders blijkt.

3

< Terug naar inhoud

Artikel 2.
Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op elk door TKP gedaan verzoek aan de
Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod,
op de door de Leverancier uit te brengen
aanbieding, op alle opdrachten van TKP en op
alle te sluiten en gesloten Overeenkomsten
waarbij TKP als (potentiële) koper van
Producten en/of Diensten optreedt alsmede op
alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.
2.2 Afwijking van de Algemene Voorwaarden is
alleen mogelijk indien en voor zover TKP
de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft
aanvaard.
2.3 Toepasselijkheid van eventueel door de
Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden
of leveringsvoorwaarden, in welke vorm en onder
welke benaming ook, worden hierbij door TKP
uitdrukkelijk verworpen.
2.4 TKP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de
Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk
aan de Leverancier kenbaar worden gemaakt.
Wijzigingen gaan in na kennisgeving en zijn alleen
van toepassing op Overeenkomsten die na die
kennisgeving tot stand komen respectievelijk
verstrekt worden.
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Artikel 3. Aanbieding
en totstandkoming van
Overeenkomsten
3.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van
tenminste 30 dagen na ontvangst door TKP,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 TKP vergoedt geen kosten die verband houden
met het doen van een aanbieding.
3.3 Indien de Leverancier een11 heb schriftelijke of
mondelinge aanbieding doet, komt de
Overeenkomst tot stand doordat TKP deze
aanbieding schriftelijk aanvaardt.
3.4 Indien de Leverancier een aanbieding via
elektronische weg doet, komt de Overeenkomst
tot stand door aanvaarding door TKP via
elektronische weg. De aanvaarding door TKP
geldt tevens als ontvangstbevestiging van de
aanbieding.
3.5 Een aanbieding van de Leverancier, al dan niet
vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen
na aanvaarding door TKP. Een aanbieding van de
Leverancier via elektronische weg vervalt niet,
indien een tijdige ontvangstbevestiging van de
aanbieding door TKP achterwege blijft.
3.6 Behoudens afwijkende bepalingen in
raamovereenkomsten, komt in geval van
raamovereenkomsten de daaruit voortvloeiende
individuele Overeenkomst tot stand telkens op
het moment dat de order voor een (deel)levering,
binnen het kader van de raamovereenkomst door
TKP aan de Leverancier wordt verstrekt.
3.7 TKP heeft het recht wijzigingen en aanvullingen
op de aanbieding aan te brengen. In dat geval
komt de Overeenkomst tot stand op het moment
waarop TKP schriftelijke bevestiging van de
opdracht tot het leveren van Producten en/of het
leveren van Diensten ontvangt overeenkomstig
de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding.
3.8 De Leverancier die zonder schriftelijke of
elektronische opdracht of bevestiging als
bedoeld in artikel 3.4, 3.5, 3.6 en 3.7 met levering
van Producten en/of uitvoering van Diensten
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een aanvang maakt, doet zulks voor eigen
rekening en risico. TKP is ter zake tot geen enkele
vergoeding gehouden en is gerechtigd te
vorderen dat het werkterrein en/of andere zaken
van TKP in de oorspronkelijke staat worden
teruggebracht.
3.9 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst
gebruik wordt gemaakt van door TKP ter
beschikking gestelde of door hem goedgekeurde
tekeningen, specificaties, instructies,
keuringsvoorschriften en dergelijke, maken
deze deel uit van de Overeenkomst en blijven
eigendom van TKP.
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Artikel 4. Uitvoering
van de Overeenkomst
en verplichtingen
Leverancier
4.1 De Leverancier is gehouden om de Producten
en/of Diensten in de overeengekomen vorm,
hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen
datum van levering op de overeengekomen
plaats van bestemming te leveren. Indien
Leverancier redenen heeft om aan te nemen dat
hij enige verplichting uit hoofde van de
Oereenkomst niet kan nakomen zoals
overeengekomen, zal hij TKP daarover direct
informeren.
4.2 De Leverancier is slechts bevoegd om de
uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden uit te besteden na
voorafgaande schriftelijke toestemming van TKP,
welke toestemming niet op onredelijke gronden
onthouden zal worden en waaraan door TKP
voorwaarden verbonden kunnen worden.
4.3 In geval van onderaanneming of toelevering blijft
de Leverancier volledig verantwoordelijk voor
voldoening van zijn verplichtingen ten opzichte
van TKP. De Leverancier garandeert dat de
door hem ingeschakelde onderaannemers
en/of toeleveranciers zich volledig zullen
houden aan de Overeenkomst, inclusief deze
Algemene Voorwaarden. De Leverancier zal
TKP volledig vrijwaren tegen enige claim van
een onderaannemer c.q. toeleverancier en
schadeloosstellen voor elke schade die wordt
veroorzaakt door een onderaannemer.
4.4 Indien de Leverancier ten behoeve van zijn
bedrijfsuitvoering over enige vergunning
of registratie dient te beschikken zal de
Leverancier de Producten en/of Diensten
niet leveren zonder dergelijke vergunning of
registratie. De Leverancier vrijwaart TKP tegen
iedere vordering van bedoelde overheids- en
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semioverheidsinstanties of van derden, ter
zake van het ontbreken van eerder bedoelde
vergunningen en registraties bij de Leverancier.
4.5 De Leverancier zal bij de uitvoering van de
Overeenkomst geldende wet- en regelgeving
en de van toepassing zijnde CAO naleven. De
Leverancier zal geen handelingen verrichten
of nalaten waardoor de reputatie van TKP kan
worden geschaad. De Leverancier verschaft
desgevraagd TKP alle informatie die nodig is om
die naleving te kunnen verifiëren. De Leverancier
zal TKP direct informeren over mogelijke
incidenten of onregelmatigheden die gevolgen
kunnen hebben voor (de reputatie van) TKP. De
Leverancier staat er jegens TKP voor in dat zijn
onderaannemers zich eveneens aan de in dit
artikellid bedoelde verplichtingen zullen houden
als waren zij zelf contractant van TKP.
4.6 Alle verplichtingen, ook die krachtens
de belasting-, zorgverzekerings- en sociale
verzekerings-wetgeving en tevens de Wet
allocatie arbeidskrachten door intermediairs en
de Wet arbeid vreemdelingen met betrekking
tot personeel van de Leverancier, komen ten
laste van de Leverancier. Leverancier vrijwaart
TKP tegen elke aansprakelijkheid die daarmee
verband houdt, waaronder alle aanspraken
van derden als gevolg van het niet betalen van
de verschuldigde belastingen en premies door
de Leverancier of een onderaannemer van de
Leverancier.
4.7 De Leverancier verklaart en garandeert dat noch
de Leverancier noch één of meer van zijn
leidinggevenden, vertegenwoordigers,
medewerkers of met de Leverancier verbonden
rechtspersonen en hun leidinggevenden,

6

< Terug naar inhoud
vertegenwoordigers, medewerkers, direct of
indirect, de gunning van de Overeenkomst
hebben beïnvloed, of getracht te beïnvloeden,
door middel van (het aanbieden) van persoonlijke
geschenken, beloningen, vergoedingen en/of
anderszins aan één of meer medewerkers van
TKP of aan enig ander persoon met enige relatie
tot TKP die betrokken waren bij de gunning van
de Overeenkomst aan de Leverancier, of de
Leverancier zich bij de gunning van enige andere
Overeenkomst van TKP aan de Leverancier op
een zelfde voormelde wijze heeft gedragen.
4.8 De Leverancier verklaart ten aanzien van zijn
medewerkers, hieronder worden in dit artikel
tevens begrepen de door de Leverancier
ingeschakelde (medewerkers van) derden,
het navolgende in acht te nemen voordat deze
medewerkers een aanvang maken met de
uitvoering van de Diensten voor TKP:
a. De Leverancier stelt de identiteit van
de medewerker vast conform de geldende
wettelijke regeling, bewaart een kopie
van het getoonde identiteitsbewijs in het
personeelsdossier en vrijwaart TKP van
eventueel aan hem opgelegde boetes
voortvloeiend uit het niet naleven van enige
wettelijke regeling die betrekking heeft op de
inzet van de medewerker voor/bij TKP;
b. Indien de medewerker een vreemdeling is in
de zin van de Vreemdelingenwet 2000,
verstrekt de Leverancier vóór de aanvang van
de werkzaamheden door deze medewerker
op eigen initiatief een kopie van het getoonde
en gecontroleerde identiteitsbewijs en
van de tewerkstellingsvergunning van die
medewerker aan TKP;
c. De Leverancier staat er voor in dat de
medewerker beschikt over de vereiste
vergunningen en dat de medewerker voldoet
aan de ter zake geldende wettelijke eisen
om werkzaamheden te verrichten. Tevens
dient de medewerker in bezit te zijn van een
“Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG);
d. De Leverancier controleert de
opleidingsgegevens van de medewerker door
diploma’s en verklaringen rond gevolgde
opleidingen te laten tonen en bewaart
kopieën daarvan in het personeelsdossier;
e. De Leverancier laat de medewerker een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen
en bewaart afschriften daarvan in het
personeelsdossier;
f. De Leverancier draagt zorg voor een deugdelijk
door de Leverancier afgegeven
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legitimatiebewijs voor medewerkers die op
locatie van TKP werkzaam zullen zijn waaruit
aan TKP de identiteit van de medewerker
blijkt alsmede dat de medewerker voor of
namens de Leverancier werkzaam is;
g. TKP is bevoegd alle door de medewerker
van de Leverancier verstrekte gegevens
en documenten (of afschriften daarvan) te
controleren;
h. TKP is steeds, in het belang van het
waarborgen van de integriteit
van zijn bedrijfsvoering, bevoegd
een veiligheidscontrole en/of
veiligheidsonderzoek uit te laten voeren.
i. De Leverancier bericht aan de
verantwoordelijke functionaris van TKP dat en
wanneer een medewerker werkzaamheden
voor TKP gaat verrichten. Indien TKP
kwalificeert als een inlener, verstrekt
de Leverancier vóór de aanvang van de
werkzaamheden door een medewerker
aan TKP de volgende gegevevens van die
medewerker: NAW gegvens, geboortedatum,
BSN, nationaliteit, soort identiteitsbewijs
alsmede nummer en geldigheidsduur. De
Leverancierdraagt ervoor zorg dat de
medewerker bij zijn eerste inzet voor/
bij TKP het originele hierboven bedoelde
identietiesbewijs bij zich heeft en toont,
zodat TKP zijn identiet én verbondeheid aan
de Leverancier kan controleren. Indien de
medewerker gedurende de werkzaamheden
niet meer voor of namens de Leverancier
werkzaam is, meldt de Leverancier dit
direct schriftelijk bij de verantwoordelijke
functionaris van TKP;
j. De Leverancier zal zijn medewerkers
verplichten de op enige tijd op locatie van TKP,
waar die medewerkers werkzaamheden ter
uitvoering van de Overeenkomst verrichten,
geldende en aan hen kenbaar gemaakte
huisregels in acht te nemen;
k. De Leverancier verbindt zich verplichtingen uit
de Overeenkomst uitsluitend te doen
uitvoeren door personen waarvan hij in
redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn.
De Leverancier is verplicht een medewerker
onmiddellijk te vervangen indien deze
medewerker naar het redelijk oordeel van
Leverancier een veiligheidsrisico voor TKP kan
opleveren.
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Artikel 5.
Prijzen en tarieven
5.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op
levering Duty Delivery Paid (DDP) zoals deze term
is gedefinieerd in de Incoterms 2010, uitgegeven
door de Internationale Kamer van Koophandel
in Parijs, derhalve inclusief kosten van vervoer,
belastingen, heffingen, assurantie en exclusief
BTW, en luiden in Euro. De prijzen zijn vast
en kunnen zonder toestemming van TKP niet
worden verhoogd (zie ook 5.4). Indien geleverde
Producten montage of installatie behoeven, zijn
de kosten hiervoor in de overeengekomen prijs
inbegrepen.
5.2 Van de Leverancier wordt verwacht dat hij de
locaties, specificaties en de Overeenkomst
heeft onderzocht. Geen enkele aanspraak van de
Leverancier op additionele betalingen zal worden
gehonoreerd op basis van misinterpretatie
van enig feit gerelateerd aan de locaties,
specificaties en/of de Overeenkomst welke de
Leverancier in alle redelijkheid zelf had kunnen
verifiëren.
5.3 De kosten van opgave(n) van prijzen- en/
of tarieven, monsters, test- en/of andere
proefexemplaren zijn voor de Leverancier, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Bij duurovereenkomsten gaat TKP niet op
voorhand akkoord met aanpassing c.q.
indexering van tarieven. In het geval de
Leverancier aanleiding ziet tot een aanpassing
van de tarieven, dan zal de Leverancier te
allen tijde de exacte grondslag onderbouwen
voor de verzochte aanpassing. Het is
vervolgens aan TKP om het verzoek al dan
niet te aanvaarden. Indien TKP de aanpassing
schriftelijk heeft aanvaard, geldt dat de
toepassing nimmer met terugwerkende
kracht geldt. Een verzoek tot genoemde
tariefaanpassing, op welk element van de
Overeenkomst dan ook, kan slechts eens per
jaar en uiterlijk drie maanden voor afloop
van het contractjaar schriftelijk aan TKP
worden voorgelegd en zal, mits tijdig aan TKP
voorgelegd, dan ook door TKP eens per jaar in
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behandeling worden genomen. TKP heeft te allen
tijde het recht de Overeenkomst op deze gronden
te beëindigen, zonder nadelige consequenties
daarvan te ondervinden.
5.5 De Leverancier zal commercieel al het mogelijke
doen om het bestaan van Subsidies te
achterhalen welke beschikbaar (zouden) kunnen
zijn voor TKP en/of de Leverancier in relatie met
de Overeenkomst.
5.6 Indien TKP zelf de Subsidie aan dient te vragen,
zal de Leverancier TKP voorzien van alle
benodigde informatie zodat TKP deze Subsidie(s)
tijdig aan kan vragen. De Leverancier zal een
aanvraag voor een Subsidie tot welke zij zelf
gerechtigd is, tijdig, correct en compleet
indienen, in overleg met TKP.
5.7 Subsidie(s) die in relatie met de Overeenkomst
worden verkregen komen ten voordele van TKP,
tenzij partijen overeenkomen dat (een) bepaalde
Subsidie(s) deels ten voordele komt/komen van
de Leverancier. Voor zover Subsidie(s) wordt/
worden uitbetaald aan de Leverancier terwijl
deze ten voordele dient te komen van TKP, zal
de Leverancier de desbetreffende bedragen op
de eerstvolgende factuur/facturen aan TKP in
mindering brengen.
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Artikel 6.
Wijzigingen
6.1 TKP is te allen tijde bevoegd om een geplaatste
order of opdracht, ook na totstandkoming van de
Overeenkomst, schriftelijk te wijzigen en/
of aan te vullen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen met de Leverancier. Alle door
TKP aangegeven wijzigingen en/of aanvullingen
van de order of opdracht zullen worden door de
Leverancier uitgevoerd, tenzij deze wijzigingen
en/of aanvullingen redelijkerwijs onuitvoerbaar
zijn. In dat geval zal de Leverancier TKP hiervan
binnen tien (10) werkdagen van op de hoogte
brengen.
6.2 Indien de in Artikel 6.1 bedoelde wijzigingen en/
of aanvullingen gevolgen hebben voor de
overeengekomen prijs en/of het tijdstip van
levering, dient de Leverancier TKP hiervan zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien (10)
werkdagen na kennisgeving van de wijziging
of aanvulling, schriftelijk in kennis te stellen,
bij gebreke waarvan de gewijzigde opdracht
volgens de oorspronkelijk overeengekomen prijs,
levertijd en andere voorwaarden dient te worden
uitgevoerd.
6.3 Indien de gevolgen van de wijzigingen en/of
aanvullingen voor de prijs en/of het tijdstip
van levering naar het oordeel van TKP niet
acceptabel zijn, is TKP bevoegd om de
Overeenkomst te ontbinden of op te
zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden
te zijn.
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Artikel 7. Facturering
en (geschillen over)
betaling
7.1 De Leverancier zal TKP voor de geleverde
Producten en/of Diensten tegen de
overeengekomen prijzen en tarieven ffactureren,
op het overeengekomen tijdstip en bij gebreke
daarvan na levering van de Producten c.q.
voltooiing van de Diensten. Facturen zullen
door TKP worden betaald uiterlijk 30 (dertig)
kalenderdagen na ontvangst van een deugdelijke
factuur. De registratie van TKP zal daarbij
dienen als bewijs van de datum van ontvangst,
tenzij overtuigend ander bewijs overgelegd kan
worden door de Leverancier. De Leverancier
dient elke factuur (in tweevoud) aan TKP toe te
sturen onder vermelding van datum en nummer
van de Overeenkomst, bedrag van eventuele
verschuldigde omzetbelasting en andere door
TKP verlangde gegevens. Facturen die niet
in overeenstemming zijn met de door TKP
verlangde gegevens, kunnen zonder betaling
worden geretourneerd. Betaling van de nieuwe
en gecorrigeerde factuur zal dan plaatsvinden
dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van deze
gecorrigeerde factuur.
7.2 Indien is overeengekomen dat betaling volgens
nacalculatie zal plaatsvinden, geschiedt het
indienen van de factuur periodiek achteraf,
onder overlegging van bescheiden waarin de
kosten worden gespecificeerd naar de in de
Overeenkomst nader aangegeven categorieën.
Te allen tijde dienen bewijsstukken dat de
Producten/Diensten zijn geleverd/uitgevoerd
(bv pakbonnen, urenstaten etc) als bijlage bij de
factuur te worden verstuurd. Tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, vindt deze
nacalculatie plaats per kalendermaand.
7.3 De tenaamstelling van facturen is voor alle
bedrijfsonderdelen van TKP:
TKP Pensioen B.V.
t.a.v. de financiële administratie
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Postbus 501
9700 AM Groningen
Facturen dienen voor alle bedrijfsonderdelen van
TKP elektronisch te worden verstuurd naar
digitalenota@tkppensioen.nl.
7.4 De betaling van een factuur zal op geen enkele
wijze, direct noch indirect, een acceptatie
inhouden van de gefactureerde Producten
en/of Diensten. TKP heeft, na (gedeeltelijke)
betaling van een factuur, te allen tijde het recht
om de reeds (gedeeltelijk) betaalde facturen te
betwisten.
7.5 TKP is bevoegd om betaling van een factuur op te
schorten, indien hij van mening is dat de
geleverde Producten en/of de geleverde
Diensten niet aan de Overeenkomst
beantwoorden en/of gebreken vertonen of indien
de Leverancier anderszins in de nakoming van
zijn verplichtingen tekort schiet.
7.6 TKP is bevoegd de aan de Leverancier
verschuldigde factuurbedragen te verrekenen
met vorderingen die TKP uit welke hoofde ook
heeft op de Leverancier.
7.7 Indien de Leverancier aanspraak wenst te maken
op vertragingsrente, dient de Leverancier TKP
daartoe eerst in gebreke te stellen.
7.8 De vertragingsrente over de verschuldigde
hoofdsom is gelijk aan de wettelijke rente zoals
bedoeld in artikel 6:119 BW en wordt toegepast
na kennisgeving aan TKP.
7.9 De Leverancier kan geen aanspraak maken op
vertragingsrente, indien de desbetreffende
factuur niet aan het gestelde in de bepalingen 7.1
en 7.2 voldoet.
7.10 Indien TKP niet akkoord gaat met het bedrag of
de inhoud van een factuur, treden partijen in
overleg om de ontstane situatie op te lossen.
7.11 TKP is te allen tijde gerechtigd de door de
Leverancier verzonden facturen door een
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door TKP aan te wijzen externe accountant op
inhoudelijke juistheid te laten controleren. De
Leverancier zal de betrokken accountant inzage
in zijn boeken en bescheiden verlenen en deze
alle gegevens en informatie verstrekken
die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en
strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren
van de facturen is vereist. De accountant
brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk
aan beide partijen uit. De kosten van het
accountantsonderzoek komen voor rekening van
TKP, tenzij uit het onderzoek van de
accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist
dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde
kosten voor rekening van de Leverancier komen.
7.12 Overschrijding van de betalingstermijn door
TKP of betwisting van een factuur door TKP of
het innemen van het standpunt door TKP dat de
Leverancier tekort is geschoten in de nakoming
van zijn verplichtingen, geeft de Leverancier niet
het recht om de uitvoering van enig onderdeel
van de Overeenkomst op te schorten dan wel de
Overeenkomst te ontbinden.
7.13 Op verzoek van TKP, en voor zover dit
commercieel redelijk en verantwoord is, zal de
Leverancier zijn order- en factureringssysteem
op een zodanige wijze aanpassen dat orders en
facturen kunnen worden verwerkt door TKP’s
administratiesysteem. Indien dit noodzakelijk en
verzocht is door TKP, zal de Leverancier hiervoor
een specifieke en aparte overeenkomst met TKP
afsluiten.

TKP Pensioen B.V. Algemene inkoopvoorwaarden (versie 1.0 d.d. januari 2019)

11

< Terug naar inhoud

Artikel 8.
Levering, eigendom
en risico
8.1 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn
van toepassing de Incoterms, editie 2010,
uitgegeven door de Internationale Kamer van
Koophandel in Parijs.
8.2 Levering geschiedt DDP op het door TKP
opgegeven adres, stipt op het overeengekomen
tijdstip of binnen de overeengekomen termijn.
8.3 Eigendom en risico van en voor de geleverde
Producten zal overgaan naar TKP vanaf het
moment van levering of installatie of montage
van de Producten in overeenstemming met de
Overeenkomst.
8.4 Het risico van en voor Producten die niet door
TKP zijn geaccepteerd en naar de Leverancier
zijn of zullen worden terug gestuurd blijft bij
de Leverancier (indien van toepassing ook met
terugwerkende kracht). De kosten van het
retourneren van de Producten zijn voor rekening
van de Leverancier. TKP zal de Leverancier
vooraf schriftelijk informeren over haar intentie
om Producten te retourneren.
8.5 Rechten zullen overgaan van de Leverancier naar
TKP op het moment van ondertekening door TKP
en/of de Leverancier van een privaatrechtelijk,
of een ander door de wet voorgeschreven,
document welke is benodigd voor deze overgang
en indien (tevens) is voldaan aan eventuele
andere wettelijke vereisten.
8.6 Indien de order bepaalt dat de Producten in meer
dan één Levering aan TKP zullen worden
geleverd of ingeval van een raamovereenkomst,
is de Leverancier gehouden voldoende voorraad
aan te houden om telkens aan zijn verplichtingen
tegenover TKP te kunnen voldoen.
8.7 De eigendom op alle zaken die door TKP ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst
aan de Leverancier ter beschikking worden
gesteld, waaronder begrepen grondstoffen,
halffabricaten, materialen en onderdelen,

TKP Pensioen B.V. Algemene inkoopvoorwaarden (versie 1.0 d.d. januari 2019)

modellen, specificaties, tekeningen, software en
Informatiedragers, berust uitsluitend bij
TKP, tenzij anders vermeld. De Leverancier krijgt
voornoemde zaken in bruikleen voor maximaal
de duur van de Overeenkomst. Aan de bruikleen
kunnen door TKP nadere voorwaarden worden
verbonden. De Leverancier zal de hier bedoelde
zaken na een daartoe strekken verzoek van TKP
onverwijld aan TKP retourneren, ongeacht het
tijdstip waarop dit verzoek wordt gedaan.
8.8 Indien de Leverancier een nieuwe zaak vormt
met de zaken die overeenkomstig vorengaande
lid in handen van de Leverancier zijn gegeven,
zijn die zaken eigendom van TKP en houdt de
Leverancier deze voor TKP.
8.9 De eigendom van Informatiedragers, die de
partijen over en weer aan elkaar beschikbaar
stellen, blijft berusten bij de partij die ze
beschikbaar heeft gesteld, tenzij anders tussen
partijen is overeengekomen.
8.10 De Leverancier zal de Producten leveren samen
met alle materialen, instructies en
documentatie die TKP nodig heeft om de
Producten goed te kunnen gebruiken. Indien
software in de Producten is ingebouwd, verleent
de Leverancier TKP een onherroepelijke,
overdraagbare, wereldwijde en eeuwigdurende
licentie om deze software te gebruiken.
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Artikel 9.
Garantiebepalingen
9.1 De Leverancier garandeert voor een periode van
minimum twaalf maanden na de datum van
acceptatie van de Producten, of, indien partijen
hebben afgesproken dat er geen acceptatietest
zal plaatsvinden, twaalf maanden na levering
van de Producten, dat de Producten:
a. vrij zijn van gebreken en fouten;
b. van goede kwaliteit en fabricaat zijn, conform
hetgeen van een deskundige leverancier
verwacht mag worden;
c. zijn gemaakt van geschikte en passende
materialen en voldoen aan de door TKP aan
de Leverancier kenbaar gemaakte en bij
gebreke daarvan aan de gebruikelijke eisen
van deugdelijkheid en afwerking;
d. in overeenstemming zijn met de
overeengekomen en bij gebreke daarvan de
gebruikelijke kwalificaties, hoeveelheden en/
of gewichten;
e. kunnen worden gebruikt voor de doeleinden
die TKP aan de Leverancier kenbaar heeft
gemaakt, en bij gebreke daarvan voor de
doeleinden waarvoor zij zijn bestemd;
f. daar waar van toepassing voldoen aan
de goedkeuringseisen in Nederland en
van de Europese Gemeenschap, en ter
bevestiging daarvan zullen zijn voorzien
van het goedkeuringswaarmerk van de
Europese Gemeenschap. In het geval het
machines, installaties of processen betreft
waarbij gebruik wordt gemaakt maken van
chemicaliën, zal de Leverancier TKP voorzien
van de “data veiligheids” papieren op het
moment van aflevering;
g. voldoen aan de daarvoor van toepassing
zijnde wettelijke en andere regelgeving
gerelateerd aan, maar niet beperkt tot,
milieu en arbeidsrechtelijke gezondheid- en
veiligheidsvoorschriften;
9.2 De Leverancier zal iedere gebrek en/of fout
alsmede iedere afwijking ten opzichte van
het bepaalde in het voorgaande lid, dat/die
gedurende de garantietermijn wordt ontdekt
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op eerste verzoek en op eigen kosten, inclusief,
maar niet gelimiteerd tot materiaalkosten en
arbeidskosten, corrigeren.
9.3 De Leverancier garandeert, in overeenstemming
met de Overeenkomst, aan TKP de voortdurende
beschikbaarheid van Producten en onderdelen
van gelijkwaardige of betere specificaties tegen
normale marktprijzen voor een periode van tien
jaar na de laatste aflevering.
9.4 De Leverancier garandeert dat hij bereidt en
in staat is om de Producten die hij levert
minimaal zeven jaar na datum van aflevering of
datum van acceptatie, te onderhouden.
9.5 De Leverancier garandeert dat:
a. levering van de Diensten door de Leverancier
op een competente en professionele manier
plaatsvindt;
b. zijn werknemers, en de derde partijen die door
hem worden ingehuurd, voldoen aan de
overeengekomen kwalificatie vereisten met
betrekking tot training, deskundigheid en
ervaring, gedurende de hele termijn van de
Overeenkomst;
c. bij voltooiing elk product van de door, of
namens, de Leverancier geleverde Diensten
zal voldoen aan de overeengekomen
specificaties en vereisten;
d. elk product van de overeengekomen Diensten
kan worden gebruikt voor de doeleinden
welke TKP schriftelijk heeft gecommuniceerd
aan de Leverancier.
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Artikel 10. Milieu,
gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften
10.1 De Leverancier zal schade veroorzaakt door
milieuvervuiling als gevolg van de uitvoering van
de Overeenkomst zoveel mogelijk voorkomen
dan wel verminderen. De Leverancier is jegens
TKP aansprakelijk voor milieuvervuiling die in
relatie tot de Overeenkomst wordt veroorzaakt
en vrijwaart TKP voor aanspraken van derden te
dier zake.
10.2 De Leverancier garandeert dat hij strikt de
wettelijke bepalingen zal volgen met betrekking
tot alle milieuwetgeving en gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften.
10.3 De Leverancier zal kosteloos alle
milieuschadelijke verpakkingsmaterialen
en/of gevaarlijke afvalstoffen verzamelen,
van het afleveradres verwijderen en
naar een officieel erkende verwerker van
afvalproducten vervoeren op een zodanige
correcte en verifieerbare manier dat deze in
overeenstemming is met de
geldende wettelijke milieuvoorschriften.
10.4 Op verzoek van TKP, zal de Leverancier op zijn
kosten de Producten terugnemen en op een
milieuvriendelijke en verifieerbare manier
(laten) verwerken in overeenstemming met de
geldende regelgeving.
10.5 De Leverancier garandeert dat geen van de
Producten of Diensten zijn geproduceerd of
geleverd met behulp van kinderarbeid, zoals
gedefinieerd in de ILO resolutie 182.
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Artikel 11.
Aansprakelijkheid
11.1 De Leverancier is conform de geldende
wetgeving aansprakelijk voor alle schade die
TKP en/of (één van) zijn medewerkers lijdt
of zal lijden als gevolg van een tekortkoming
van de Leverancier in de nakoming van de
Overeenkomst door of namens de Leverancier.
11.2 Behoudens in gevallen waarin sprake is van een
vrijwaring, is geen van partijen aansprakelijk
voor indirecte- of gevolgschade, waaronder
begrepen gederfde winst, geleden verlies,
gemiste besparingen, andere bedrijfsschade,
reputatieschade, immateriële schade en ander
bijkomende schade dan die bedoeld in artikel
6:96 lid BW, tenzij sprake is van grove schuld of
opzet van de desbetreffende partij dan wel
(één van) zijn medewerkers.
11.3 De Leverancier vrijwaart TKP tegen alle
aanspraken van derden in verband met schade
voortvloeiende of verband houdende met de
uitvoering van de Overeenkomst(en) met TKP
door of namens Leverancier, behoudens indien
deze schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van TKP of zijn directe leidinggevende.
In dit lid zijn onder derden mede te begrijpen
medewerkers van de Leverancier en zij die
in opdracht van Leverancier voor TKP werkzaam
zijn.
11.4 De Leverancier is verplicht zich tegen zijn
aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige
leden omschreven voldoende te verzekeren,
tenzij anders overeengekomen met een
minimale dekking van € 1.250.000 per
gebeurtenis en een maximaal eigen risico van
€ 25.000. De Leverancier zal TKP daar op eerste
verzoek schriftelijke bewijsstukken van
verstrekken.
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Artikel 12.
Opzegging, ontbinding
en niet-nakoming
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
TKP altijd bevoegd de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk zonder opgaaf van redenen met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
12.2 In geval van tussentijdse beëindiging van de
Overeenkomst als bedoeld in artikel 12.1 heeft
de Leverancier uitsluitend recht op betaling van
het volgende:
a. betaling voor de Producten en/of Diensten
die in overeenstemming met de
Overeenkomst zijn geleverd;
b. door TKP goedgekeurde redelijke en
aantoonbare additionele kosten die de
Leverancier heeft gemaakt of redelijkerwijs
nog zal moeten maken in verband met de
beëindiging van de Overeenkomst, niet
bestaande uit vergoeding ter zake van
productie-uitval, gederfde winst, geleden
verlies, gemiste besparingen, andere
bedrijfsschade, reputatieschade of
immateriële schade.
12.3 Niettegenstaande de bepalingen van artikel 12.1
en 12.2, is TKP gerechtigd, onverminderd de
overige aan hem toekomende rechten en zonder
enige verplichting tot schadevergoeding, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen, door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de Leverancier, indien zich één
of meer van de volgende situaties voordoen:
a. indien de Leverancier tekortschiet in de
nakoming van enige materiële verplichting
voortvloeiende uit de Overeenkomst en,
indien herstel mogelijk is, de betreffende
verplichtingen niet alsnog is nagekomen
binnen een redelijke door TKP gestelde
termijn;
b. de Leverancier (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt of (voorlopige) surseance
van betaling is verleend;
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c. een regeling met de schuldeisers van de
Leverancier wordt getroffen;
d. de Leverancier faillissement aanvraagt of
failliet wordt verklaard;
e. een besluit tot ontbinding of beëindiging van
de Leverancier wordt genomen;
f. de Leverancier zijn onderneming staakt;
g. de Leverancier de controle over zijn
bedrijfsmiddelen en/of delen daarvan
verliest, ingevolge onder curatele stelling
of anderszins, en niet in staat is, of
redelijkerwijs niet in staat kan worden
geacht, om deze controle binnen vier weken
te herwinnen;
h. derden, niet zijnde groep- of
dochtermaatschappijen (als bedoeld in
respectievelijk artikel 2:24b BW en artikel
2:24a BW), direct of indirect, zeggenschap
verkrijgen over de activiteiten van de
Leverancier, waarbij voor het begrip
zeggenschap voor de toepassing van deze
bepaling de betekenis wordt toegekend
in de definitie van “fusie” in de SER
Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of
deze gedragsregels op deze verkrijging van
toepassing zijn;
i. de Leverancier een rechtmatig beroep
heeft gedaan op overmacht en de periode
van overmacht overschrijdt dertig dagen,
of redelijkerwijs kan worden verwacht dat
dertig dagen worden overschreden;
j. indien zich ontwikkelingen met betrekking
tot de Producten en/of Diensten voordoen
die (zouden kunnen) leiden tot een ernstig
negatief effect op de goede naam van TKP.
12.4 Indien er naar het oordeel van TKP gegronde
reden bestaat om te vrezen dat de Leverancier
zijn verplichtingen jegens TKP niet behoorlijk
of niet tijdig zal nakomen, is de Leverancier
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verplicht om, op eerste verzoek van TKP,
terstond genoegzame en in de door TKP
gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de
volledige nakoming van al zijn verplichtingen.
Voor zolang de Leverancier deze zekerheid niet
heeft gesteld, is TKP gerechtig de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten.
12.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten van TKP als gevolg van de niet-nakoming
door de Leverancier komen ten laste van de
Leverancier.
12.6 Bepalingen uit een Overeenkomst die naar hun
aard bedoeld zijn om ook na de beëindiging van
de Overeenkomst te blijven gelden, blijven ook
na de beëindiging van de Overeenkomst van
kracht.
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Artikel 13.
Intellectueel eigendom,
gebruiksrechten
13.1 TKP is rechthebbende op alle IE-rechten die
ontstaan door c.q. het gevolg zijn van uitvoering
van de Overeenkomst door de Leverancier.
De Leverancier draagt, voor zover nodig, deze
IE-rechten over aan TKP. De Leverancier zal, op
eerste verzoek van TKP, steeds meewerken aan
een nadere effectuering van de vestiging c.q.
overdracht van deze IE-rechten.
13.2 De Leverancier erkent dat door de in het eerste
lid genoemde overdracht, TKP uitsluitend
en volledig rechthebbende is geworden c.q.
zal worden op de onbezwaarde IE-rechten.
Voor zover (enig deel van) de IE-rechten niet
zouden kunnen worden overgedragen, doet de
Leverancier hierbij afstand van het recht deze
in te roepen jegens TKP. De Leverancier is niet
gerechtigd om zelfstandig gebruik te maken van
de IE-rechten zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van TKP.
13.3 Er gelden geen beperkingen voor de
gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten
en/of Producten door TKP dan wel anderen.
TKP is voorts gerechtigd de wijzigingen en/of
aanvullingen in de Producten en/of de Diensten
aan te (laten) brengen die hij nuttig en/of
wenselijk acht. TKP behoeft daartoe geen
toestemming van de Leverancier en de
Leverancier doet hierbij afstand van
zijn recht een beroep te doen op zijn
eventuele (IE-)rechten ter zake en daaraan
verbonden of gerelateerde rechten zoals
persoonlijkheidsrechten. Desgevraagd zal de
Leverancier TKP adviseren bij het aanbrengen
van wijzigingen en/of aanvullingen in de
Producten en/of de Diensten. Het staat TKP vrij
dit advies al dan niet op te volgen.
13.4 Alle IE-rechten op zaken en/of de diensten die
door TKP ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst aan de Leverancier ter
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beschikking worden gesteld, inclusief
programmatuur en systemen van TKP door
derden geleverd, berusten uitsluitend bij TKP,
tenzij anders vermeld.
13.5 De Leverancier garandeert aan TKP dat de
uitvoering van de Overeenkomst en het
redelijkerwijs te verwachten gebruik, daaronder
begrepen doorverkoop, van de door haar
geleverde Producten en/of Diensten door TKP of
van de door haar ten behoeve van TKP gekochte
of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk
(zal) opleveren op enig (IE-)recht en daaraan
verbonden of gerelateerde rechten zoals
persoonlijkheidsrechten van derden of
anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.
Deze garantie houdt mede in dat de Leverancier
TKP vrijwaart tegen iedere aanspraak van
(een) derde(n) op enig recht en/of financiële
vergoeding voor het gebruik daarvan.
13.6 Indien blijkt dat het gebruik door TKP als in
artikel 13.5 bedoeld inbreuk maakt of dreigt te
maken op een (IE-)recht van derden, heeft de
Leverancier de verplichting tot:
a. ofwel, het verkrijgen van een gebruiksrecht
voor de betrokken Producten en/of Diensten
of hulpmiddelen;
b. ofwel, vervanging van de betrokken
Producten en/of Diensten of hulpmiddelen,
door gelijkwaardige zaken die geen inbreuk
maken op rechten van derden;
c. ofwel, wijziging van de betrokken Producten
en/of Diensten of hulpmiddelen zodanig dat
de inbreuk wordt opgeheven.
13.7 De Leverancier is bij de uitvoering van de in
artikel 13.6 verplicht tot het effectueren van
oplossingen:
a. met vooraf overleg met TKP; en
b. zonder dat voor TKP buiten de
overeengekomen koopprijs extra kosten
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ontstaan; en
c. zonder dat de gebruiksmogelijkheden
beperkter zijn dan die van de oorspronkelijke
te leveren Producten en/of Diensten en/of
hulpmiddelen.
13.8 De Leverancier vrijwaart TKP voor aanspraken,
die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in
artikel 13.5 en 13.6 bedoelde rechten en zij zal
TKP alle schade vergoeden die daarvan het
gevolg is.

TKP Pensioen B.V. Algemene inkoopvoorwaarden (versie 1.0 d.d. januari 2019)

19

< Terug naar inhoud

Artikel 14.
Verzekeringen
14.1 De Leverancier zal marktconforme en
adequate product- en beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
afsluiten bij gerenommeerde
verzekeringsmaatschappijen en verzekerd
blijven ten behoeve van de nakoming van zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst.
14.2 Op verzoek van TKP dient de Leverancier
schriftelijke bewijsstukken te verstrekken van
verzekeringen die de Leverancier op grond van
eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te
sluiten.
14.3 Indien de Leverancier in verband met zijn
eventuele aansprakelijkheid jegens
TKP aanspraak kan maken op een
of meer uitkeringen krachtens een
verzekeringsovereenkomst, dan dient
de Leverancier ervoor te zorgen dat deze
uitkeringen rechtstreeks aan TKP geschieden.
14.4 Het afgesloten hebben van verzekering door
de Leverancier leidt niet tot beperking van diens
aansprakelijkheid noch tot
medeaansprakelijkheid van TKP.
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Artikel 15.
Audits/onderzoeken
15.1 TKP mag bij de Leverancier audits c.q.
onderzoeken uit (laten) voeren door haar interne
auditafdeling of door een externe auditor. De
Leverancier zal meewerken aan deze audits
c.q. onderzoeken. Audits c.q.onderzoeken
worden als dat redelijkerwijs mogelijk is vooraf
aangekondigd. De Leverancier zal zorg dragen
dat audits c.q. onderzoeken door TKP ook
mogen worden uitgevoerd bij onderaannemers
van de Leverancier.
15.2 De Leverancier erkent het recht en zal
meewerken met ieder verzoek van
toezichthoudende instanties om
audits c.q. onderzoeken uit te voeren bij de
Leverancier. De Leverancier moet TKP over een
dergelijke audit c.q. een dergelijk onderzoek
direct informeren. De Leverancier dient alle
door de toezichthoudende instantie aan de
Leverancier of aan TKP gegeven aanwijzingen
direct op te volgen. De Leverancier zal zorg
dragen dat ook zijn onderaannemers zullen
meewerken met audits c.q. onderzoeken door
toezichthoudende instanties.
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Artikel 16.
Privacy
16.1 Indien op grond van de Overeenkomst
door Leverancier gegevens worden verwerkt
die tot een natuurlijke persoon te herleiden
zijn (Persoonsgegevens), zowel binnen als
buiten de TKP omgeving, zal Leverancier deze
Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met de wet- en regelgeving
op het gebied van de bescherming van
Persoonsgegevens, zoals maar niet beperkt
tot de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en het bepaalde in
deze Algemene Voorwaarden.
16.2 Leverancier verbindt zich de
Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in
opdracht van en ten behoeve van TKP en in het
kader van de Overeenkomst.
16.3 Leverancier zal de Persoonsgegevens niet
voor enig ander doel verwerken dan zoals
door TKP is vastgesteld in of voortvloeit uit de
Overeenkomst.
16.4 Zonder voorafgaande schriftelijke en
specifieke toestemming van TKP is
Leverancier niet gerechtigd de verwerking van
Persoonsgegevens door derden te doen/laten
uitvoeren.
16.5 Leverancier mag de Persoonsgegevens alleen
verwerken in landen binnen de Europese Unie.
Leverancier zal TKP schriftelijk melden in
welk land of landen de Persoonsgegevens
worden verwerkt. Doorgifte naar landen
buiten de Europese Unie is niet toegestaan
zonder voorafgaande specifieke schriftelijke
toestemming van TKP, met inachtneming van de
daarvoor geldende wettelijke verplichtingen
en de eventueel door TKP aan haar toestemming
te verbinden nadere voorwaarden.
16.6 Leverancier zal de Persoonsgegevens strikt
vertrouwelijk behandelen en garandeert
dat zijn medewerkers contractueel
gebonden zijn aan een geheimhoudingsen niet-gebruiksverplichting ter zake van
Persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen van
TKP.
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16.7 Leverancier zal passende en adequate
technische en organisatorische maatregelen
nemen om de Persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking (zoals
onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging
of verstrekking van de Persoonsgegevens).
Leverancier zal de genomen maatregelen
regelmatig evalueren en steeds up to date
houden.
16.8 Leverancier zal TKP direct en in elk geval
binnen 24 uur na de ontdekking daarvan,
in kennis stellen van iedere inbreuk op de
maatregelen zoals hierboven bedoeld en iedere
onbevoegde of onrechtmatige verwerking
en verlies, vernietiging of beschadiging van
Persoonsgegevens (datalek). De meldplicht
behelst in ieder geval het melden van het feit
dat er een lek is geweest, alsmede:
> de aard en omvang van het lek;
> wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
> welke categorieën Betrokkenen en categorieën
Persoonsgegevens het betreft;
> wat het (vooralsnog bekende en/of te
verwachten) gevolg is;
> wat de (voorgestelde) oplossing is;
> contactgegevens voor de opvolging van de
melding;
> wie op de hoogte is;
> Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.
Meldingen moeten worden gedaan aan de
functionaris gegevensbescherming van TKP.
16.9 In het geval dat een betrokkene van de
Persoonsgegevens een verzoek tot uitoefening
van zijn rechten richt aan Leverancier, zal
Leverancier het verzoek onverwijld doorsturen
aan TKP. TKP heeft vervolgens de
keuze het verzoek verder zelfstandig af te
handelen of Leverancier het verzoek af te
laten handelen. Op eerste verzoek van TKP zal
Leverancier naar beste vermogen en binnen een
redelijke termijn, de gegevens aanleveren die
TKP nodig heeft om een verzoek van een
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betrokkene af te handelen. Leverancier
dient zijn processen en systemen zodanig in te
richten dat op eenvoudige en goedkope wijze
aan dergelijke verzoeken kan worden voldaan.
16.10 Leverancier houdt zelfstandig een adequaat
verwerkingenregister bij en verstrekt TKP daar
op eerste verzoek inzage in voor zover dit ziet
op verwerkingen die verband houden met de
Overeenkomst.
16.11 In geval van een inspectie of onderzoek door
een bevoegde publieke toezichthouder
verlenen beide partijen de nodige assistentie
aan elkaar. Als een bevoegde publieke
toezichthouder oordeelt dat het verwerken
onder de Overeenkomst onrechtmatig
is, treffen beide partijen onmiddellijk
maatregelen om naleving van de AVG te
realiseren.
16.12 TKP heeft te allen tijde het recht te (doen)
controleren of en in hoeverre Leverancier
voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van
dit artikel. Leverancier vrijwaart TKP tegen alle
schade, kosten, boetes en aanspraken van
derden die voor TKP kunnen voortvloeien uit
een nalatigheid van Leverancier in dit verband.
TKP kan de Overeenkomst per direct geheel of
gedeeltelijk ontbinden zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder verplichting tot
schadevergoeding als de Leverancier zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet
naleeft, onverminderd de overige aan TKP
toekomende rechten.
16.13 De zeggenschap over en eigendomsrechten
op Persoonsgegevens, verstrekt aan of
gecreëerd of verwerkt door Leverancier in
het kader van de Overeenkomst berusten
uitsluitend bij TKP.
16.14 Leverancier zal alle Persoonsgegevens op
eerste verzoek van TKP aan TKP retourneren.
Leverancier mag de Persoonsgegevens niet
langer bewaren dan noodzakelijk voor het
voldoen aan zijn verplichtingen op grond van
de Overeenkomst. Bij de beëindiging van de
Overeenkomst retourneert Leverancier de
Persoonsgegevens en alle kopieën daarvan aan
TKP en/of vernietigt alle Persoonsgegevens
volgens instructie van TKP, behalve indien en
voor zover de Overeenkomst of toepasselijke
wetgeving anders bepaalt.
16.15 Ingeval de Leverancier van mening is te
kwalificeren als een ‘verwerker’ in de zin van
de AVG is, de Leverancier gehouden dit voor of
uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst
schriftelijk aan TKP te melden. Ingeval
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(ook) TKP van oordeel is dat de Leverancier
kwalificeert als een ‘verwerker’ in de zin van
de AVG, is de Leverancier gehouden op
eerste verzoek van TKP een schriftelijke
Verwerkersovereenkomst met TKP aan te gaan
conform het alsdan geldende modelcontract
van TKP. Indien en voor zover er sprake is van
strijdigheid tussen de inhoud van de tussen
partijen gesloten Verwerkersovereenkomst
en het bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden heeft het bepaalde in de
Verwerkersovereenkomst voorrang.

23

< Terug naar inhoud

Artikel 17.
Geheimhouding
17.1 De Leverancier houdt geheim alle informatie die
hij, al dan niet rechtstreeks, gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst van of over TKP
heeft leren kennen en waarvan vaststaat dat
deze vertrouwelijk van aard is dan wel waarvan
hij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoord
te onderkennen.
17.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten
aanzien van informatie die:
a. reeds bij de Leverancier bekend is, tenzij
deze informatie onder geheimhouding
verstrekt is;
b. onafhankelijk van TKP door de Leverancier
rechtmatig is verkregen;
c. publiekelijk bekend is;
d. de Leverancier op basis van de wettelijk
opgelegde toezichthoudende wetgeving
dient te overleggen aan een administratieve
autoriteit of andere bevoegde instantie,
op voorwaarde dat de LeverancierTKP
onmiddellijk van een dergelijke verplichting
en zijn inhoud op de hoogte dient te stellen.
17.3 De Leverancier verplicht de door hem bij de
uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding
en doet – indien TKP de wens daartoe te kennen
geeft – deze derden de door TKP voorgelegde
geheimhoudingsverklaringen ondertekenen.
17.4 De Leverancier alsmede de voor uitvoering van
de Overeenkomst door hem ingeschakelde
derde, is verplicht de vertrouwelijke informatie
niet langer onder zijn berusting te houden
dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst
redelijkerwijs noodzakelijk is en deze
vertrouwelijke informatie, inclusief gemaakte
kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming
van genoemde verplichtingen dan wel op eerste
verzoek van TKP wederom ter beschikking
te stellen van TKP dan wel, na verkregen
toestemming van TKP, te vernietigen.
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Artikel 18.
Publiciteit
18.1 De Leverancier mag geen pers of andere media
aankondigingen of berichten over TKP en/of
de Overeenkomst en de daaraan verbonden
transacties publiceren of promoten zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
TKP, tenzij deze aankondiging of berichtgeving
wettelijk verplicht is. Als de Leverancier
wettelijk verplicht is om een aankondiging of
bericht te publiceren, zal de Leverancier TKP
hierover informeren en TKP in de gelegenheid
stellen tegen deze verplichting in beroep te
gaan.
18.2 Geen van de bij de Overeenkomst betrokken
partijen zal gebruik maken van handelsmerken,
handels- of firmanamen, beeldmerken,
logo’s of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van de andere partij en/of
diens geassocieerde ondernemingen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij(en) en/of hun geassocieerde
ondernemingen.
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Artikel 19.
Toepasselijk recht,
geschillen
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen TKP en de
Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn
niet van toepassing op de Overeenkomst.
19.3 Ter zake van alle geschillen die naar
aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen
mochten ontstaan, met inbegrip van deze
Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, zal
uitsluitend de rechter te Groningen bevoegd
zijn, behoudens het recht van partijen op hoger
beroep en cassatie.
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Artikel 20.
Slotbepalingen
20.1 Indien op grond van redelijkheid en billijkheid of
het onredelijk bezwarend karakter op enige
bepaling van deze Algemene Voorwaarden
geen beroep kan worden gedaan, dan komt
aan die bepaling qua inhoud en strekking een
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis
toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan. Indien een of meer bepalingen van
de Overeenkomst, daaronder begrepen deze
Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet
rechtsgeldig worden, zal de Overeenkomst
voor het overige van kracht blijven. Partijen
zullen over de bepalingen die nietig zijn of niet
rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde
een vervangende regeling te treffen die zo dicht
mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen
bij de regeling die nietig was of niet rechtsgeldig
werd.
20.2 Van enige bepaling van deze Overeenkomst kan
slechts afstand worden gedaan door middel van
een schriftelijk document waarin uitdrukkelijk
wordt verwezen naar de betreffende bepaling.
Dit schriftelijke document dient ondertekend te
zijn door een bevoegde vertegenwoordiger van
de betreffende partij. Het achterwege blijven
door een van de partijen van een beroep van
een of meer artikelen van deze Overeenkomst
zal niet worden aangemerkt als afstand door
die partij van uit die bepaling(en) voortvloeiende
rechten, noch als afstand van het recht om in
voorkomende gevallen wel een beroep op de
betreffende bepaling(en) te doen.
20.3 De Leverancier is niet gerechtigd zijn rechten
en/of verplichtingen voortkomende uit
een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
over te dragen aan een derde partij zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van TKP. TKP is geheel vrij in haar beslissing om
hiervoor al dan niet toestemming te verlenen
en kan daaraan voorwaarden verbinden.
TKP is gerechtigd om, na voorafgaande
schriftelijke mededeling aan de Leverancier, zijn
rechten en/of plichten voortkomende uit een
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Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan een derde partij. De leverancier
wordt geacht hiermee in te stemmen.
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