Algemene inkoopvoorwaarden One2Service

Algemene inkoopvoorwaarden

(onderlinge) waarborg maatschappij is aangesloten en aan
O2S een bewijs van vrijwaring is verstrekt.

Artikel 1 Toepassing
1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is
overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing
op alle met One2Service, hierna te noemen O2S, te
sluiten. (opdracht)overeenkomsten, hierna telkens te
noemen: ‘de overeenkomst’, betreffende door een
wederpartij, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, te
verrichten diensten c.q. werkzaamheden en/of te leveren
zaken. Hierna zal uitsluitend over diensten gesproken
worden, waaronder in het kader van deze voorwaarden
ook dienen te worden begrepen te verrichten
werk(zaamhed)en en/of te leveren zaken.
2. O2S wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele
door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden van de
hand.

Artikel 3 Werkwijze, diversen
1. O2S zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn
voor de datum waarop volgens de overeenkomst met de
uitvoering van de diensten een aanvang zou moeten
worden genomen informeren, wanneer opdrachtnemer zijn
werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan
aanvangen, en vice versa.
2. Opdrachtnemer dient de hem voor de uitvoering van de
diensten eventueel door of namens O2S ter beschikking
gestelde middelen goed te gebruiken en te onderhouden,
bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor
eventueel als gevolg van onvakkundig, onjuist en/of
anderszins foutief gebruik en/of onderhoud daarvan
ontstane schade en kosten.
3. Voor zover van toepassing zal opdrachtnemer afval,
puin e.d. betrekking hebbende op de diensten dagelijks
verzamelen en. voor zijn rekening en risico verwijderen
c.q. afvoeren.
4. Opdrachtnemer is niet bevoegd het werk of een deel
daarvan door derden, waaronder ter beschikking gestelde
(aan hem uitgeleende) arbeidskrachten, te laten uitvoeren,
dan na van O2S daarvoor verkregen schriftelijke
toestemming.
5. Aan het verlenen van de in lid 4 bedoelde toestemming
kunnen door O2S voorwaarden worden verbonden.

Artikel 2 Verplichtingen opdrachtnemer/leverancier
1. Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht:
1) de door hem uit te voeren diensten goed en deugdelijk
en naar de bepalingen van de overeenkomst, alsook met
inachtneming van in dat verband geldende wettelijke
voorschriften uit te voeren en daarbij geen schade, in
welke mate ook, aan derden toe te brengen c.q. te
veroorzaken. Het eventuele ontstaan van schade of
ondeugdelijkheid in het werk valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Voor zover de overeenkomst ziet op de levering van zaken
zal opdrachtnemer ervoor instaan dat de betreffende
zaken van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-,
materiaal- en fabricagefouten en voldoen aan de door
opdrachtnemer gegeven specificaties c.q. omschreven
prestaties;
2) de door hem uit te voeren diensten nauwkeurig, door
vakkundig personeel en onder goede leiding en toezicht uit
te voeren;
3) uitsluitend de door O2S te geven aanwijzingen op te
volgen, tenzij in de overeenkomst anders is
overeengekomen;
4) zich, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst,
alsook gedurende een periode van twee jaren daarna, te
onthouden van het (gevraagd dan wel ongevraagd) doen
van aanbiedingen aan dan wel het verrichten van
werkzaamheden voor of in opdracht van (eventuele)
opdrachtgevers van O2S;
5) indien op de diensten de artikelen 16b Wet Coördinatie
Sociale Verzekeringen en/of 35 Invorderingswet, hierna
gezamenlijk, alsook eventueel daarop gebaseerde
(uitvoerings) regelingen c.q. –richtlijnen te noemen: ‘de
Wet Ketenaansprakelijkheid’, van toepassing zijn, te
beschikken over en op verzoek van O2S het tonen van in
dat verband vereiste inschrijvingsbewijzen en/of
vergunningen;
6) indien op de diensten de Wet Ketenaansprakelijkheid
van toepassing is, telkenmale op verzoek van O2S, doch
tenminste eenmaal per jaar een verklaring te tonen inzake
zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging, alsook een
verklaring te tonen inzake zijn afdracht van loonbelasting
en/of verschuldigde sociale premies;
7) al zijn verplichtingen jegens de door hem ingezette
werknemers strikt na te komen;
8) O2S te vrijwaren voor elke eventuele aansprakelijkheid
van O2S jegens derden c.q. aanspraken van derden
wegens het niet naleven door opdrachtnemer of na hem
komende opdrachtnemers van verplichtingen ingevolge de
overeenkomst dan wel ingevolge de wet, waaronder
begrepen de Wet Ketenaansprakelijkheid.
9) op grond van de Arbowetgeving dienen
productie(hulp)middelen, PBM Persoonlijke Beschermings
Middelen, aan technische ontwerp- en constructie eisen te
voldoen. De fabrikant dient deze middelen te voorzien van
het CE keurmerk (conformiteitskenmerk).
2. De verplichting, zoals vermeld in het voorgaande lid
onder 6), geldt niet in geval dat de opdrachtnemer bij een
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Artikel 4 Opdrachtsom
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de
opdracht uitgevoerd tegen een vaste en onverrekenbare,
all-in opdrachtsom.
2. Voor zover de overeenkomst ziet op de levering van één
of meer zaken is de opdrachtsom immer inclusief levering
franco, kosten voor verpakking en transportverzekering.
3. Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in
aanmerking na voorafgaande schriftelijke opdracht
daarvoor van O2S.
Artikel 5 Betaling/Facturering
1. Betaling van de door opdrachtnemer aan O2S te
zenden facturen geschiedt binnen 30dagen na einde
maand van ontvangst en goedkeuring van de betreffende
factuur, een en ander met inachtneming van het in de
navolgende leden bepaalde.
2. O2S zal slechts gehouden zijn tot betaling van de
overeengekomen opdrachtsom, indien en zodra de
diensten of het gedeelte waarop een factuur betrekking
heeft, door opdrachtnemer naar genoegen zijn/is afgerond
dan wel opgeleverd.
Artikel 6 Garantie
1. Opdrachtnemer is gehouden enig door O2S binnen de
garantietermijn bij hem aangemeld gebrek aan c.q. terzake
een geleverde dienst zo spoedig mogelijk, zonder kosten
voor O2S, te (laten) verhelpen. Alle bijkomende kosten
daartoe, van welke aard en/of omvang ook, worden door
opdrachtnemer gedragen. Indien op grond van deze
verplichting door opdrachtnemer (delen van) een dienst
zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van
deze diensten c.q. delen de volle garantietermijn weer
opnieuw in werking treden.
2. Indien in de overeenkomst geen andere garantietermijn
is
opgenomen, zal opdrachtnemer de kwaliteit van door hem
geleverde diensten garanderen voor de duur van één jaar.
3. De garantietermijn gaat in op het moment van (af- c.q.
op)levering van de betreffende dienst.

Algemene inkoopvoorwaarden One2Service

Artikel 7 Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, van
welke aard en/of omvang ook, die door of in verband met
de uitvoering van de overeenkomst voor O2S en/of derden
mocht ontstaan, al dan niet uit of ten gevolge van
gedragingen, waaronder begrepen nalaten, van
opdrachtnemer, diens werknemers of andere personen
door opdrachtnemer, direct dan wel indirect, bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken.
2. Het bepaalde in lid 1 is op gelijke wijze van toepassing
in geval van schade, van welke aard en/of omvang ook,
welke direct dan wel indirect een gevolg is van een
toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de
overeenkomst door of namens opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer zal O2S voor de hiervoor in de leden 1
en 2 bedoelde schade onvoorwaardelijk vrijwaren
4. Opdrachtnemer is verplicht zich tegen zijn
aansprakelijkheid als in de voorgaande leden bedoeld
behoorlijk en adequaat te verzekeren. Op eerste verzoek
van O2S zal opdrachtnemer inzage geven in de
betreffende verzekeringspolissen en (vervolgens), indien
naar het oordeel van O2S noodzakelijk, verzekerde
bedragen (laten) verhogen.
5. Opdrachtnemer dient het door of namens hem bij de
uitvoering van de diensten eventueel ingezette materieel te
verzekeren overeenkomstig de bepalingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering moet
tevens dekking verlenen voor schade ontstaan als gevolg
van het gebruik van het materieel (werkrisico’s),
waaronder begrepen schade aan ondergrondse en
bovengrondse kabels, leidingen en andere obstakels. Het
bepaalde in de laatste volzin van lid 4 geldt op gelijke
wijze.
Artikel 8 Opzegging c.q. beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst kan door elk van beide partijen met
onmiddellijke ingang worden opgezegd middels een
aangetekend schrijven met bericht van ontvangst
verzonden in de volgende gevallen:
a. indien de andere partij in staat van faillissement wordt
verklaard;
b. indien de andere partij surseance van betaling verleend
wordt;
c. indien beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van
de activa van de andere partij en dit beslag niet binnen 30
dagen zal zijn opgeheven;
d. indien de andere partij toerekenbaar tekort komt in de
nakoming van zwaarwegende dan wel wezenlijke
verplichtingen uit deze overeenkomst en na daartoe in
gebreke gesteld te zijn door de ene partij nalatig blijft
gedurende een door die ene partij gestelde redelijke
termijn van tenminste 30 dagen de betreffende
tekortkoming(en) (alsnog) te herstellen.
2. Naast de hierboven in lid 1 genoemde gronden heeft
O2S bovendien het recht om deze overeenkomst op te
zeggen, indien de door opdrachtnemer op grond van de
overeenkomst verrichte diensten ten behoeve van een
opdrachtgever van O2S, op basis van een tussen die
opdrachtgever en O2S gesloten overeenkomst (namens
O2S) worden verricht c.q. geleverd en de betreffende
overeenkomst, om welke reden(en) ook, wordt beëindigd
dan wel zodanig wordt gewijzigd c.q. aangepast, dat de
diensten, althans een substantieel deel daarvan niet langer
onderdeel uitmaken (uitmaakt) van die overeenkomst, dan
wel O2S op grond van die overeenkomst niet langer
verplicht c.q. opgedragen is de diensten, althans een
substantieel deel daarvan ten behoeve van haar
opdrachtgever te (laten) verrichten.
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3. Ingeval van opzegging van de overeenkomst door O2S
op grond van het bepaalde in lid 2 zal O2S een
opzeggings-termijn van maximaal 3 maanden in acht
nemen, zij het dat deze termijn nooit langer zal zijn dan de
termijn, gelegen tussen het moment van opzegging als
voormeld door O2S en het tijdstip van beëindiging van de
overeenkomst tussen O2S en haar opdrachtgever.
4. Opzegging c.q. beëindiging van deze overeenkomst op
grond van het bepaalde in dit artikel maakt de opzeggende
partij niet schadeplichtig jegens de opgezegde partij.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
1. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen e.d., welke
door O2S aan opdrachtnemer zijn verstrekt, blijven
eigendom van O2S en mogen door opdrachtnemer niet
worden vermenigvuldigd, aan enige derde ter hand of ter
kennis worden gesteld of anderszins worden benut, anders
dan ten behoeve van de door opdrachtnemer op grond van
de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die
voor O2S en/of voor derden mocht ontstaan, ten gevolge
van enige inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien,
licenties, auteursrechten, een geregistreerde tekening of
ontwerp, een handelsnaam of handelsmerk dan wel
soortgelijke rechten, waarvan opdrachtnemer bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of waarop
hij in dat kader inbreuk maakt. Opdrachtnemer vrijwaart
O2S voor alle aanspraken, van wie of welke aard ook, op
vergoeding van schade ten gevolge van een inbreuk als
hiervoor bedoeld.
Artikel 10 Geheimhouding
Opdrachtnemer dient alle verkregen bedrijfsinformatie met
betrekking tot O2S dan wel enige opdrachtgever van O2S
en waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden
verondersteld vertrouwelijk te behandelen en alleen te
gebruiken in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst. Opdrachtnemer zal die informatie op
generlei wijze ter kennis van derden brengen, behoudens
voor zover vereist in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 11 Verbod van cessie, verpanding
Het is opdrachtnemer verboden zijn uit de overeenkomst
jegens O2S voortvloeiende vorderingen en/of rechten
zonder schriftelijke toestemming van O2S aan een derde
te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over
te dragen.
Artikel 12 Geschillen
1. Alle geschillen, van welke aard en omvang ook, die naar
aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

