Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente
Maastricht voor de inkoop van goederen en/of
diensten tot maximaal €25.000 ex btw
1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor de
koop en/of levering van goederen en/of diensten aan de gemeente Maastricht (hierna te noemen: ‘de gemeente’)
door de leverancier (hierna te noemen ‘wederpartij’).
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij
uitdrukkelijk afgewezen.
3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van
toepassing.
4. Ingeval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbintenissen boven deze
inkoopvoorwaarden.
5. Ingeval van strijdigheid prevaleren deze inkoopvoorwaarden boven Incoterms 2000. Indien enige bepaling van
deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voor
waarden volledig van kracht blijven.
2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomst
1. Aanvragen voor een offerte binden de gemeente niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een
aanbieding.
2. Een mondelinge of schriftelijke aanbieding van de wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig
dagen.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en zodra de gemeente een schriftelijke opdrachtbevestiging 		
zendt aan de wederpartij.
3. Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst.
2. De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten en belastingen, met uitzondering van de btw, en luidt in euro’s.
4. Levering en acceptatie
1. Levering zal geschieden delivery duty paid conform de toepasselijke bepalingen van ‘Incoterms 2000’ op de 		
overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.
2. De levertijd vangt aan op de dag waarop door de gemeente schriftelijk opdracht wordt gegeven; in geval van een
mondelinge of telefonische opdracht vangt de levertijd aan op de dag waarop de opdracht door de gemeente 		
schriftelijk wordt bevestigd.
3. Alleen schriftelijke goedkeuring door de gemeente geldt als acceptatie van de goederen en/of diensten.
4. De wederpartij staat er voor in dat de geleverde goederen vrij zijn van alle lasten en beperkingen en aanspraken
van derden, inclusief beperkingen die voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigen		
domsrechten.
5. De wederpartij vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden die verband kunnen houden met enige
schending van het in artikel 4.4 gestelde en zal de gemeente alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
5. Verpakking
1. De gemeente heeft te allen tijde het recht de verpakkingsmaterialen van de goederen voor rekening en risico van
de wederpartij, aan deze te retourneren.
2. De wederpartij zal de goederen zo milieuvriendelijk mogelijk (doen) verpakken.
6. Overdracht en uitbesteding
1. De wederpartij kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke 		
toestemming van de gemeente overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden
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verbonden.
2. De wederpartij is in geval van overdracht en/of uitbesteding als bedoeld in dit artikel verplicht om onderaannemers en andere betrokken derde(n) op te leggen dat zij de algemene voorwaarden van de gemeente onderschrijven, alsmede onderschrijven dat de gemeente gerechtigd is dezelfde rechten tegen hen uit te oefenen als 		
jegens de wederpartij.
3. De wederpartij is er, op straffe van een boete van 25 procent van de totale koopsom met een minimum van 		
€500 per geval, voor verantwoordelijk dat de verplichting opgenomen in artikel 6.2 wordt nagekomen.
7. Duurzaam inkopen en milieugevaarlijke stoffen
1. De gemeente tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende arbeidsomstandigheden 		
binnen de bedrijfsvoering van de wederpartij, noch bij de leveranciers van de wederpartij. Op eerste verzoek van
de gemeente dient de wederpartij hiertoe een schriftelijke verklaring af te geven.
2. De wederpartij dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en
te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten die vrij kunnen komen tijdens het normale gebruik, alsook bij
storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan
wel bij het vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende zaken.
3. Indien dit het geval is, dient de wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve
maatregelen, hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de wederpartij de maatregelen te
vermelden die getroffen dienen te worden om de gemeente, personeel en medewerkers van de gemeente en 		
derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.
8. Tekortkoming
1. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de goederen en/of diensten zijn 		
afgeleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de wederpartij, voor zover de tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst aan de wederpartij toerekenbaar is, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
2. Op dat moment is de wederpartij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk 		
opeisbare boete verschuldigd van 1 procent van de prijs van de desbetreffende goederen en/of diensten,
vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10 procent.
Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de maximumboete onmiddellijk in haar geheel
verschuldigd.
3. De boete komt de gemeente toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de gemeente op basis van de
wet, daaronder mede begrepen: a. het recht op nakoming van de overeenkomst; b. het recht op volledige
schadevergoeding.
4. De boete wordt verrekend met de door de gemeente verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot
betaling daarvan op een derde is overgegaan. Indien de wederpartij stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen
hem niet zijn toe te rekenen en de gemeente deze stelling aanvaardt, heeft de gemeente niettemin het recht de 		
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9. Geheimhouding
1. De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst met de gemeente en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige vertrouwelijke informatie, waaronder
bedrijfsinformatie, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van
de gemeente. De wederpartij zal door hem ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht houden.
2. Ingeval van overtreding van het bepaalde in artikel 9.1 verbeurt de wederpartij aan de gemeente een onmiddellijk
opeisbare boete van €500 per gebeurtenis, onverminderd het recht van de gemeente op volledige schadevergoeding, indien zijn schade groter is dan het boetebedrag.
10. Risico- en eigendomsovergang
1. Het eigendom en risico van goederen gaat over op de gemeente, nadat acceptatie door de gemeente heeft plaats
gevonden.
2. Indien de gemeente de goederen niet accepteert of indien hetgeen door de wederpartij is geleverd niet aan de 		
overeenkomst beantwoordt, heeft de gemeente het recht binnen bekwame tijd, nadat zij dit heeft ontdekt of 		
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de wederpartij te reclameren. Bewerking, ingebruikneming, verwerking
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of doorlevering van de geleverde zaken doet aan dit recht niets af.
De goederen zijn in dit geval van aanvang af voor rekening en risico van de wederpartij gebleven.
3. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en hulpmiddelen van de gemeente door de
wederpartij zijn verwerkt in goederen van de wederpartij, is sprake van een nieuw goed waarvan het eigendom aan
de gemeente toebehoort.
11. Betaling
1. Betaling van de factuur van de wederpartij, inclusief btw, zal plaatsvinden binnen dertig werkdagen na 			
ontvangst van de factuur en goedkeuring van de factuur en de geleverde goederen en/of diensten.
2. De gemeente is gerechtigd de betaling op te schorten, indien een tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is geconstateerd, en de overeenkomst ondanks bezwaarmaking bij de wederpartij (nog) niet correct
is uitgevoerd.
3. De wederpartij is verplicht haar factuur conform Richtlijn 2001/115/EG op te stellen. Op de factuur en alle
begeleidende bescheiden dient de wederpartij voorts te vermelden de datum van de opdracht, naam van de 		
opdrachtgever alsmede diens dienst en afdeling, het opdrachtnummer/kenmerk van de gemeente alsmede
factuurdatum, factuuradres en een duidelijk specificatie van het geleverde (indien van toepassing: het artikel
nummer gespecificeerd naar aantal). Ingeval van strijdigheid met Richtlijn 2001/115/EG en/of bij niet-vermelding
van één of meerdere of andere relevante gegevens wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de bedoelde
gegevens zijn vermeld. Van strijdigheid met Richtlijn 2001/115/EG en/of van het ontbreken van deze gegevens 		
wordt de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
4. De gemeente heeft het recht om door haar aan de wederpartij verschuldigde bedragen te verrekenen met
bedragen die de wederpartij - uit welken hoofde dan ook - is verschuldigd aan de gemeente.
12. Aansprakelijkheid
1. De wederpartij is in verband met de door haar geleverde goederen en/of diensten aansprakelijk voor alle
(verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade,
winstderving, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden
jegens de gemeente of welke andere schade dan ook. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens
natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij de gemeente alsmede derden waarmee de gemeente
verplichtingen is aangegaan.
2. De wederpartij vrijwaart de gemeente terzake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die ver
band houdt met de door de wederpartij aan de gemeente geleverde goederen en/of diensten.
3. De wederpartij zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren en verleent de 		
gemeente desgewenst inzage in de betreffende polissen.
13. Ontbinding
1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de gemeente op basis van de wet of de overeenkomst mag
de Gemeente de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. de wederpartij in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst;
b. de nakoming door de wederpartij van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 		
onmogelijk wordt;
c. de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan
niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
d. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van de wederpartij of het beëindigen van de
bedrijfsactiviteiten van de wederpartij, of de bedrijfsactiviteiten van de Leverancier wezenlijk wijzigen;
e. door de wederpartij of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig voordeel is of wordt
aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente of aan een van zijn
werknemers of vertegenwoordigers.
2. Indien de overeenkomst op grond van het in artikel 13.1 bepaalde is ontbonden, zal de wederpartij de reeds aan
hem verrichte betalingen aan de gemeente terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde
bedrag vanaf de dag waarop dit aan de wederpartij is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden,
bestaat de terugbetalingsverplichting (inclusief wettelijke rente, zoals hiervoor aangegeven) alleen voor zover de
betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.
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14. Geschillen
1. Alle geschillen welke tussen de gemeente en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde
rechter in Maastricht.
2. Artikel 14.1 laat onverlet de bevoegdheid van de gemeente om voor beslechting van een geschil te kiezen voor een
andere volgens de wet bevoegde rechtsprekende instantie.

Tekstversie zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 6 april 2004- raadsvoorstel nr. 33-2004.
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