Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden FAAC Automatische Deuren B.V.
Artikel 1: Definities
1.
In deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanneming van werk: het buiten dienstbetrekking realiseren van een werk van stoffelijke
aard tegen betaling van een vergoeding in geld, zoals bedoeld in artikel 7:750 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek.
AIOV: Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden.
Bestek: De technische omschrijving, de beschrijving van het werk, de daarbij behorende
(detail) tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en/of
het proces-verbaal van aanwijzing.
Bouwdirectie: de partij die belast is met de controle over de uitvoering van de opdracht.
Diensten: het verrichten van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek.
Goederen: alle (stoffelijke) zaken en vermogensrechten zoals bedoeld in art. 3:1 van het
Burgerlijk Wetboek.
Levering: Het verschaffen van het bezit van de ingekochte goederen aan FAAC door
leverancier.
Offerte: Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Onderaannemer: Een derde partij, die de opdracht voor de Opdrachtnemer, al dan niet
gedeeltelijk, uitvoert.
Opdracht: de door FAAC opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken en/of
diensten.
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in de overeenkomst wordt genoemd als
wederpartij van FAAC.
Oplevering: Het aan FAAC ter beschikking stellen van het werk na voltooiing van de opdracht
door Opdrachtnemer.
Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze AIOV, tussen FAAC en Opdrachtnemer
die betrekking hebben op de inkoop van diensten, aanneming van werk, levering van
goederen en iedere andere opdracht die FAAC aan Opdrachtnemer verstrekt, waaronder ook
alle rechtshandelingen die daarmee verband houden.
Partijen: FAAC en Opdrachtnemer.
Principaal: de opdrachtgever van FAAC Automatische deuren B.V..
FAAC: FAAC Automatische deuren B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze AIOV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten,
inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen die
betrekking hebben op het door Opdrachtnemer leveren van goederen, verrichten van
diensten, het (onder)aannemen van werken en verrichten van overige werkzaamheden.
2.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de door Opdrachtnemer gehanteerde
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden deze AIOV.
3.
Wanneer in een Overeenkomst schriftelijk wordt afgeweken van de inhoud van deze AIOV,
dan prevaleert hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst.
4.
Wanneer de Nederlandse tekst van deze inkoopvoorwaarden afwijkt van een vertaling
daarvan, dan zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
5.
Aanvullingen en/of afwijkingen van de zijde van Opdrachtnemer op deze inkoopvoorwaarden
zijn alleen geldig na schriftelijke instemming door FAAC.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1.
Offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn onherroepelijk, tenzij vrijblijvendheid
door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk is voorbehouden. Prijsstijgingen na het tot stand komen
van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van Opdrachtnemer, ongeacht de periode
verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan.
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In geval van een raamovereenkomst moeten eventuele prijswijzigingen minimaal 3 maanden
voor ingangsdatum schriftelijk door Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt en deze zijn
slechts geldig na goedkeuring door FAAC.
De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door FAAC
van een door de Opdrachtnemer verstrekte offerte, dan wel een door FAAC verzonden
schriftelijke bevestiging. Aanvaarding door Opdrachtnemer van een opdracht van FAAC houdt
tevens in aanvaarding van deze AIOV als onderdeel van de overeenkomst. FAAC behoudt
zich het recht voor een door haar geplaatste opdracht te annuleren indien de leverancier de
opdracht niet binnen een week na ontvangst van de opdracht door middel van een
opdrachtbevestiging schriftelijk heeft bevestigd.
In het geval dat de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer afwijkt van de oorspronkelijke
opdracht, is FAAC daar uitsluitend aan gebonden na uitdrukkelijke schriftelijke
akkoordverklaring. Aanvaarding door FAAC van leveringen of verleende diensten en het door
FAAC uitvoeren van betalingen voor leveringen of verleende diensten houdt geen erkenning
van de afwijkingen in.
Bij raamovereenkomsten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de
opdracht voor een (deel)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door FAAC
wordt verzonden. Onder een raamovereenkomst wordt in deze AIOV verstaan een
langlopende c.q. termijnafspraak tussen FAAC en Opdrachtnemer met betrekking tot prijzen
en condities van door Opdrachtnemer te leveren zaken en/of diensten, zonder dat er voor
FAAC een afnameplicht bestaat.
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door FAAC ter
beschikking gestelde of door FAAC goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4: Wijzigingen en overdragen overeenkomst
1.
FAAC is te allen tijde bevoegd, in overleg met Opdrachtnemer, wijzigingen aan te brengen in
de overeenkomst. Wijzigingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
De Opdrachtnemer is behoudens schriftelijke toestemming of opdracht van FAAC niet
gerechtigd enige wijziging aan te brengen in de overeenkomst.
2.
Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of tijdstip van levering of uitvoering, is hij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, FAAC hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na
de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen
voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van FAAC onredelijk zijn, zullen partijen hierover
in overleg treden. Indien niet tot een gewijzigde overeenkomst gekomen kan worden heeft
FAAC het recht de oorspronkelijke overeenkomst te ontbinden waarbij FAAC niet gehouden is
tot het betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer.
3.
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
FAAC de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of te cederen aan derden. Het is
FAAC toegestaan de overeenkomst of een deel ervan te cederen aan een vennootschap die
gelieerd is aan FAAC.
Artikel 5: Levering van goederen
1.
Levering van goederen dient te geschieden volgens de in de overeenkomst genoemde wijze,
plaats en tijd. Bij gebreke van bepalingen hierover in de overeenkomst zal de levering
plaatsvinden op basis van de DDP Incoterm (Delivery Duty Paid) zoals bedoeld in de door de
Internationale Kamer van Koophandel opgestelde Incoterms zoals die op het moment van
sluiten van de overeenkomst luidden.
2.
Bij de levering van goederen zal Opdrachtnemer er altijd voor zorgen dat de bijbehorende
documentatie volledig en gelijktijdig geleverd wordt. Onder bijbehorende documentatie vallen
onder andere maar niet uitsluitend, handleidingen, productsheets, instructieboeken en
veiligheidsbladen.
3.
FAAC is altijd gerechtigd om de geleverde goederen te onderwerpen aan een keuring, dan
wel te onderzoeken of deze goederen beantwoorden aan de Overeenkomst en deze AIOV.
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Opdrachtnemer is verplicht om daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
FAAC is nooit gebonden aan door de Opdrachtnemer gestelde termijnen voor het reclameren
dan wel afkeuren van geleverde goederen.
Bij afkeuring van de geleverde goederen zal FAAC de Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk
op de hoogte stellen en de geleverde goederen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer
gedurende veertien dagen opslaan. Na het verstrijken van deze periode is FAAC gerechtigd
de geleverde goederen zonder toestemming van de Opdrachtnemer te retourneren wanneer
de Opdrachtnemer de goederen niet zelf heeft opgehaald. Wanneer de Opdrachtnemer
weigert de geretourneerde goederen in ontvangst te nemen, is FAAC gerechtigd de goederen
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer op te slaan, te verkopen, dan wel te
vernietigen.
Opdrachtnemer kan aan het uitvoeren van de in het vorige lid bedoelde keuring geen rechten
ontlenen.
Opdrachtnemer staat er voor in dat geleverde goederen vrij zijn van beperkte rechten zoals
eigendomsvoorbehoud, pandrechten etc.
Door het enkele verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn is de Opdrachtnemer
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Opdrachtnemer is verplicht om iedere vertraging of verwachtte vertraging in de levering
onverwijld aan FAAC mede te delen.
Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, is het de Opdrachtnemer niet
toegestaan om deelleveringen te doen. Indien deelleveringen zijn voorzien in de
Overeenkomst, wordt voor de toepasselijkheid van deze AIOV onder levering mede een
deellevering verstaan.
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om separate bestellingen samen te voegen. Elke
bestelling dient separaat, in eigen verpakking en pakbon te worden aangeleverd.
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om de levering van goederen op te schorten indien
FAAC tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en).

Artikel 6: Levering van diensten
1.
De levering van diensten geschiedt op de wijze en binnen de termijn die daarvoor in de
Overeenkomst is overeengekomen.
2.
Door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn is de Opdrachtnemer
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3.
De levering van diensten vindt zoveel mogelijk plaats in overleg met FAAC. De
Opdrachtnemer is gehouden redelijke aanwijzingen van FAAC op te volgen.
4.
De levering van diensten is voltooid zodra FAAC dit schriftelijk heeft bevestigd aan de
Opdrachtnemer. Deze schriftelijke bevestiging houdt niet in dat de kwaliteit van de geleverde
dienst ook door FAAC wordt geaccepteerd, het recht van reclame wordt altijd voorbehouden.
5.
De levering van diensten mag door de Opdrachtnemer niet (gedeeltelijk) worden opgedragen
aan derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming door FAAC. FAAC zal haar
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden, maar kan aan haar toestemming altijd
nadere voorwaarden verbinden. De Opdrachtnemer garandeert dat de derde zoals bedoeld in
dit artikel gebonden is aan deze AIOV en de inhoud van de overeenkomst tussen FAAC en de
Opdrachtnemer zal naleven als ware de derde zelf partij bij de Overeenkomst. FAAC is
bevoegd een eenmaal verleende toestemming in te trekken.
6.
De Opdrachtnemer is bij de levering van diensten altijd gehouden FAAC tijdig en volledig te
informeren over de voortgang en alle informatie die voor FAAC relevant is met betrekking tot
de levering van de overeengekomen dienst.
7.
Indien voor de levering van diensten de kosten op basis van nacalculatie in rekening worden
gebracht door Opdrachtnemer, dan dient een overschrijding van de geoffreerde kosten
voorafgaand aan het maken daarvan schriftelijk te worden geaccepteerd door FAAC.
8.
De Opdrachtnemer is bij het gebruik van personeel en/of hulppersonen zelf verantwoordelijk
voor de naleving van alle wetgeving op het gebied van arbeidsomstandighedenregelgeving,
veiligheidsvoorschriften, milieuwetgeving etc. en vrijwaart FAAC ter zake. FAAC is nimmer
aansprakelijk voor schade van de Opdrachtnemer, diens gebruikte zaken, personeelsleden
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en/of hulppersonen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FAAC.
De Opdrachtnemer draagt zorg voor een blijvende vaktechnische bekwaamheid en beschikt
over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke diploma’s, kwaliteitskeurmerken
inschrijvingen en lidmaatschappen.
Alle door FAAC verstrekte opdrachten tot het leveren van diensten worden geacht te zijn
aanvaard door de Opdrachtnemer in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien FAAC
tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en).

Artikel 7: Aanneming van werk
1.
Opdrachtnemer is gehouden om en garandeert dat het aangenomen werk in de
overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit, op de overeengekomen opleverdatum en op
de overeengekomen plaats van bestemming voor de overeengekomen prijs/aanneemsom
wordt opgeleverd.
2.
Opdrachtnemer is slechts bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst tot aanneming van
werk geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van FAAC. FAAC zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden,
maar kan aan haar toestemming altijd nadere voorwaarden verbinden. De Opdrachtnemer
garandeert dat de derde zoals bedoeld in dit artikel gebonden is aan deze AIOV en de inhoud
van de overeenkomst tussen FAAC en de Opdrachtnemer zal naleven als ware de derde zelf
partij bij de Overeenkomst. FAAC is bevoegd een eenmaal verleende toestemming in te
trekken.
3.
De door de Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers, hulppersonen en onderaannemers
staan altijd onder toezicht en leiding van Opdrachtnemer. FAAC draagt over deze
medewerkers, hulppersonen en onderaannemers geen verantwoordelijkheid, noch
aansprakelijkheid.
4.
De Opdrachtnemer zal FAAC tijdig waarschuwen voor door haar geconstateerde gebreken in
het bestek, ontwerpen, specificaties en/of andere instructies van FAAC.
5.
Meldingen van meerwerk en/of minderwerk voor Opdrachtnemer dienen onverwijld schriftelijk
bij FAAC ingediend te worden, met opgave van de consequenties in tijd en geld.
Opdrachtnemer mag niet eerder met de uitvoering van meerwerk aanvangen dan na
goedkeuring van FAAC. FAAC zal het meerwerk beoordelen op basis van de overeenkomst
en het bestek en indien het meerwerk buiten de omvang van het bestek ligt en noodzakelijk is
voor de goede voltooiing van de opdracht, dan wel verzocht is door principaal niet onnodig
weigeren. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door FAAC van het door
Opdrachtnemer ingediende meerwerk, heeft Opdrachtnemer geen recht op betaling van
kosten van eventueel meerwerk, zulks ongeacht de vraag of het als meerwerk geclaimde werk
reeds is uitgevoerd.
6.
De Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van FAAC alle wijzigingen in de opdracht uit te
voeren die technisch mogelijk zijn. Indien uit de door FAAC verzochte wijzigingen, wijzigingen
voortvloeien in het tijdstip van levering/uitvoering en/of oplevering dient Opdrachtnemer dat
onverwijld na constatering schriftelijk bij FAAC te melden, zodat partijen gezamenlijk
aanvullende afspraken kunnen maken over deze wijzigingen en de consequenties daarvan.
Ingeval omtrent deze wijziging en de consequenties daarvan niet onverwijld overeenstemming
wordt bereikt, heeft FAAC het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zulks zonder dat FAAC tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden zal zijn.
7.
Discussie omtrent wijzigingen, dan wel meer- en/of minderwerk mag de voortgang van het
werk niet frustreren. Indien het werk vertraagd wordt en eventueel overeengekomen termijnen
niet gehaald worden, als gevolg van discussie omtrent wijzigingen, dan wel meer- en/of
minderwerk, is Opdrachtnemer jegens FAAC aansprakelijk voor de gevolgen van deze
vertraging.
8.
Indien aan (de uitvoering van) de opdracht door de overheid nadere voorschriften worden
gesteld, is de Opdrachtnemer verplicht te leveren overeenkomstig deze eisen en voorschriften
c.q. deze werkzaamheden te verrichten c.q. uitvoering aan deze voorschriften te geven,
zonder dat dit aanspraak geeft op enige verrekening, schadevergoeding of vergoeding voor
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meerwerk door FAAC.
De Opdrachtnemer is behoudens schriftelijke toestemming of opdracht van FAAC niet
gerechtigd enige wijziging aan te brengen in de opdracht.
De Opdrachtnemer is bij de uitvoering van werken altijd gehouden de door FAAC verstrekte
ontwerpen, tekeningen en instructies, ook op het gebied van planning van werkzaamheden op
te volgen.
De Opdrachtnemer zal FAAC tijdig en volledig informeren over de voortgang van en vertraging
in de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer zal FAAC schriftelijk, tijdig en
volledig informeren over welke (aanvullende) informatie nodig is om de Overeenkomst uit te
voeren.
De Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit, deskundigheid, integriteit en gedragingen van
door hem in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst ingezette medewerkers en/of
hulppersonen (zoals onderaannemers).
Indien op de Overeenkomst de Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de
Invorderingswet) van toepassing is, dient Opdrachtnemer aan alle uit deze wet voortvloeiende
verplichtingen te voldoen, waaronder verplichtingen tot afdracht van premies sociale
verzekeringen en loonbelasting.
Opdrachtnemer is telkens verplicht, op elk door Opdrachtgever gewenst moment, aan haar
inzicht te geven in de originele bescheiden waaruit blijkt dat Opdrachtnemer inderdaad aan de
in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen heeft voldaan c.q. voldoet, zoals loonstaten en
een verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de belastingdienst en
een verklaring inzake zijn afdracht percentage van de loonsom op de G-rekening, zoals
bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.
De Opdrachtnemer maakt weekrapporten op volgens de gangbare richtlijnen in de bouw. Hij
biedt FAAC wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten voor akkoord
aan.
Het is de Opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag op de
G-rekening, waarvoor FAAC ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te
cederen, te verpanden, anderszins te bezwaren of, onder welke titel dan ook, in eigendom
over te dragen.
De Opdrachtnemer is gehouden voldoende waarborgen te scheppen voor inning van
belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten
werkzaamheden en zal er zorg voor dragen dat voor alle op het werk aanwezige
arbeidskrachten zal worden voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de
verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.
Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een
derde/hulppersoon uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de overeenkomst
gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dienen de administratieve
voorschriften conform de Invorderingswet 1990 strikt te worden nageleefd. Indien FAAC door
derden aansprakelijk wordt gesteld wegens niet naleving, vrijwaart de Opdrachtnemer FAAC
voor alle gevolgen van een dergelijke aansprakelijkheidsstelling.
Indien de Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden/hulppersonen niet langer
aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de Invorderingswet 1990 kunnen voldoen,
dient de Opdrachtnemer FAAC daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, bij
gebreke waarvan de Opdrachtnemer jegens FAAC van rechtswege in verzuim is. FAAC is
alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op
schadevergoeding.
FAAC heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor zij ingevolge
artikel 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te
betalen door storting op diens G-rekening. In geval artikel 34 van de Invorderingswet van
toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft FAAC het recht de
verschuldigde omzetbelasting eveneens te betalen door storting op de G-rekening. De
Opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is.
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Onverminderd het hiervoor bepaalde is FAAC te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde
bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies
volksverzekeringen op de onderaanneemsom in te houden en namens de Opdrachtnemer
rechtstreeks aan de belastingdienst te voldoen. Hetzelfde geldt voor de bij inlening
verschuldigde omzetbelasting. FAAC zal vervolgens dienaangaande jegens de
Opdrachtnemer zijn bevrijd.
Indien FAAC na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belastingen of premies door
Opdrachtnemer of na hem komende derden/hulppersonen, deze belastingen of premies heeft
moeten voldoen, heeft FAAC ten belope van het gehele bedrag dat door haar is voldaan,
verhaal op de Opdrachtnemer. De vordering van FAAC wordt vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf het moment van betaling tot de datum der algehele voldoening door de
Opdrachtnemer.
FAAC heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden
overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 15 van deze Inkoopvoorwaarden, zonder
deswege tot vergoeding van schade en kosten jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn en
onverminderd de haar verder toekomende rechten, indien Opdrachtnemer enige in dit artikel
bedoelde verplichting niet naleeft, dan wel de in lid 2 van dit artikel bedoelde verklaring wordt
of is geweigerd, of indien uit die verklaring of anderszins blijkt dat Opdrachtnemer nalatig is in
de afdracht van premies en/of loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is verleend.
Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen
veroorzaakte schade en kosten aan FAAC vergoeden en FAAC vrijwaren voor aanspraken
van derden ter deze zake.
De Opdrachtnemer dient voldoende en adequaat verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid van
hem die jegens FAAC of haar principaal kan ontstaan. Opdrachtnemer zal voor uitvoering van
de Overeenkomst een kopie van de ter zake afgesloten CAR (Constructie Allrisk)
verzekeringspolis aan FAAC verstrekken. Opdrachtnemer is te allen tijde gehouden op elk
eerste verzoek van FAAC tot inzage in zijn overige verzekeringspolissen, voor zover die
verband kunnen houden met de uitvoering van de Overeenkomst.
De Opdrachtnemer garandeert en ziet er uitdrukkelijk op toe dat de Overeenkomst wordt
uitgevoerd met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen c.q. vereisten
betreffende onder andere arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.
Voorafgaand aan de oplevering door Opdrachtnemer zal zij FAAC schriftelijk informeren over
de onderhoudstermijnen en voorschriften die betrekking hebben op de door de
Opdrachtnemer gebruikte materialen en het door de Opdrachtnemer vervaardigde werk. De
onderhoudstermijnen van Opdrachtnemer zijn tenminste gelijk aan de onderhoudstermijnen
die voor FAAC voortvloeien uit de opdracht met haar Principaal. Zelfs indien het werk van
Opdrachtnemer eerder gereed is dan het tijdstip waarop het werk overeenkomstig de opdracht
van principaal aan FAAC, geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van
Opdrachtnemer pas op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die FAAC met Principaal
voor het werk is overeengekomen.
De aanneming van werk wordt slechts voltooid wanneer FAAC de oplevering schriftelijk en
zonder voorbehoud heeft goedgekeurd na ontvangst van een door de principaal ondertekende
werkbon, binnen een bekwame tijd nadat de Opdrachtnemer FAAC heeft geïnformeerd over
de voltooiing van de Overeenkomst. Stilzwijgende aanvaarding of oplevering is uitgesloten.
De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
indien FAAC tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en). Voor zover nodig doet de
Opdrachtnemer afstand van eventueel aan haar toekomende retentierechten.

Artikel 8: Risico- en eigendomsovergang
1.
De eigendom van de overeengekomen zaken gaat over op FAAC nadat deze zijn geleverd en
er door een medewerker van FAAC getekend is voor ontvangst.
2.
In geval FAAC aan Opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van
de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van FAAC. Opdrachtnemer zal
deze bewaren afgescheiden van zaken welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.
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Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom van FAAC.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van FAAC zijn
verwerkt in zaken van Opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom
aan FAAC toebehoort. Dit geldt onverminderd het navolgende artikellid.
Het risico van de zaken en/of het geleverde werk gaat over op FAAC op het moment dat de
levering schriftelijk is goedgekeurd door FAAC. Het tekenen voor ontvangst houdt nog geen
goedkeuring in.

Artikel 9: Garanties
1.
Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken dan wel de te verlenen diensten
beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat:

2.

3.
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(a) de zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
(b) de zaken nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
(c) de zaken dan wel diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is
geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten, als zodanig kunnen worden aangewend en
verwerkt en dat de zaken/leveringen te allen tijde een goede constante kwaliteit hebben en vrij
zijn van constructie-, materiaal- en fabricagefouten, alsook van fouten of gebreken in de aard,
samenstelling of inhoud;
(d) de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd;
(e) de zaken dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke regels
van zelfregulering en/of door FAAC gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit,
gezondheid, veiligheid, milieu en reclame, zowel in het land van aflevering als in het land van
bestemming;
(f) de zaken voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in
de handel brengt;
(g) de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor
een juist en veilig gebruik; en
(h) de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door FAAC verzochte documentatie,
ongeacht of die documentatie door FAAC is verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de
Overeenkomst.
De Opdrachtnemer is ermee bekend dat FAAC toegangssystemen levert waaraan de hoogst
mogelijke kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld. Voor zover de Opdrachtnemer zaken
levert, diensten verricht of werken aanneemt die daarmee verband houden, zorgt de
Opdrachtnemer er voor dat zij aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Indien geleverde zaken – ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen – niet blijken te
voldoen aan het bepaalde in lid 1 van artikel 9, zal Opdrachtnemer de zaken voor zijn
rekening en ter keuze van FAAC op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het
ontbrekende aanvullen, tenzij FAAC de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst
overeenkomstig het bepaalde in “Artikel 14: Ontbinding” van deze AIOV en een en ander
onverminderd de andere rechten van FAAC uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het
recht op schadevergoeding). Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van
reparatie en demontage) komen voor rekening van Opdrachtnemer.
In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat deze tekort zal komen in de nakoming van zijn
garantieverplichtingen, heeft FAAC het recht herstel of vervanging voor rekening van
Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat
Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst Dit recht komt Opdrachtgever
eveneens toe zonder voorafgaande ingebrekestelling als de opheffing van het gebrek geen
uitstel kan leiden.
Na oplevering van het gehele werk door FAAC aan principaal geldt, tenzij anders
overeengekomen, een bouwkundige onderhoudstermijn van ten minste 24 maanden voor
Opdrachtnemer. Gedurende de onderhoudstermijn dient Opdrachtnemer voor eigen rekening
op eerste verzoek van FAAC alle gebreken te herstellen.
Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en/of verrichte
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werkzaamheden, zowel qua inhoud als qua termijn ten minste dezelfde garantie geven als
welke FAAC tegenover Principaal dient te verstrekken.
Indien de gebruikelijke garantie van Opdrachtnemer of fabrieksgarantie uitgebreider is dan de
garantie als genoemd in lid 5, dan zal de meest uitgebreide garantie gelden.
Garanties verstrekt door en namens Opdrachtnemer ingeschakelde derden met betrekking tot
de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden, worden geacht tevens door
Opdrachtnemer te zijn verstrekt. Ter zake deze garanties verbindt Opdrachtnemer zich op
eerste verzoek van FAAC zorg te dragen voor de nakoming van de uit genoemde garanties
voortvloeiende rechten en aanspraken, als waren het zijn eigen verplichtingen.
Opdrachtnemer verplicht zich uiterlijk ten tijde van de oplevering van diens werkzaamheden
om alle van de door hem ingeschakelde (onder) opdrachtnemers ontvangen garanties aan
FAAC te overleggen. In de betreffende garantieteksten dient te zijn opgenomen dat deze
gelden ten aanzien van FAAC en principaal.
Een overeengekomen garantietermijn vangt na acceptatie van het uitgevoerde herstel, de
vervanging of aanvulling waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn opnieuw aan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1.
Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer geeft FAAC
het recht om Opdrachtnemer te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van
de tekortkoming en/of gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
2.
Bij vertraging verbeurt de Opdrachtnemer naast schadevergoeding, in afwijking van het
bepaalde in artikel 6:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, een direct en zonder rechterlijke
tussenkomst opeisbare boete van 1% van het totale orderbedrag, met een minimum van € 50
per dag, ingaande op de eerste dag dat het verzuim intreedt en voor iedere volgende dag van
het verzuim voortduurt. Een gedeelte van een dag zal in verband hiermee gelden als volle
dag. Het voorgaande is onverminderd het recht van FAAC om aanvullende vergoeding te
vorderen voor de als gevolg van vertraging van de leverancier geleden schade. FAAC heeft
het recht deze boete en/of schadevergoeding bij betaling van facturen van Opdrachtnemer te
verrekenen.
3.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door FAAC, haar principaal werknemers,
hulppersonen en/of latere verkrijgers of gebruikers, van de geleverde zaken (al dan niet in
verwerkte staat) wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtnemer en/of als gevolg van het handelen of nalaten van
Opdrachtnemer, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade.
4.
Opdrachtnemer vrijwaart FAAC, haar principaal en/of latere verkrijgers tegen alle aanspraken
van derden in verband met de tussen Opdrachtnemer en FAAC gesloten Overeenkomst.
5.
Opdrachtnemer dient zich afdoende te verzekeren tegen de in dit artikel genoemde schade.
Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulppersonen en hulpmiddelen welke op
enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Opdrachtnemer zal op
zijn verzekeringspolissen doen aantekenen dat eventuele uitkeringen door de
verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade
daadwerkelijk heeft geleden. Opdrachtnemer zal FAAC op eerste verzoek inzage geven in de
betreffende polissen.
6.
FAAC is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het
leidinggevende personeel van FAAC.
7.
Indien de Opdrachtnemer, ook na uitvoering van de Overeenkomst, bekend wordt met een
gebrek in de geleverde zaken, uitgevoerde diensten of werken, dan dient de Opdrachtnemer
FAAC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen onder opgave van de aard van het gebrek,
de getroffen zaken en alle overige informatie die voor FAAC van belang kan zijn.
Artikel 11: Goedkeuring en inspectie
1.
Het geleverde en/of de verrichtte werkzaamheden zullen in overeenstemming zijn met
hetgeen in de overeenkomst is vermeld, van deugdelijk materiaal en goede uitvoering,
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uitgevoerd door voldoende vakbekwame werknemers onder deskundige leiding, in alle
opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en/of ten minste gelijk aan door
Opdrachtnemer aan FAAC ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen, en
volledig in staat de prestatie te leveren voor het doel waarvoor het geleverde bestemd is,
alsmede voldoen aan alle ten tijde van de levering en/of bewerking geldende normen, wetten
en overheidsvoorschriften, waaronder die met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu.
Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding en/of termijnbetaling ontslaat Opdrachtnemer
niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de met hem gesloten
overeenkomst.
Indien FAAC zulks wenst, hebben FAAC en principaal het recht de zaken tijdens de
bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. Opdrachtnemer zorgt in dat
geval dat FAAC ten behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over zodanige faciliteiten
beschikt, als redelijkerwijze door FAAC kan worden verlangd. Opdrachtnemer kan aan de
resultaten van een dergelijke bezichtiging en/of beproeving generlei rechten ontlenen. De
kosten van deze beproeving zijn voor rekening van FAAC als blijkt dat de materialen in
overeenstemming zijn met de vereisten uit de overeenkomst; in het andere geval zijn
genoemde kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
In geval van afkeuring zal FAAC Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen.
Opdrachtnemer zal het afgekeurde materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan op verzoek
van FAAC onverwijld herstellen of vervangen, zonder dat FAAC tot enige extra vergoeding
gehouden zal zijn, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel voor FAAC
of voor derden ontstane schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden.
Bij afkeuring van het materiaal en/of het werk of een onderdeel daarvan heeft FAAC het recht
de betaling van de op het materiaal en/of het werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende
prijs of een gedeelte van de contractprijs op te schorten, onverlet de gehoudenheid van
Opdrachtnemer tot vergoeding van schade, welke FAAC ten gevolge van afkeuring van het
materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.
Bij gebreke van verwijdering/reparatie van de afgekeurde zaken is FAAC gerechtigd deze
zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer te (doen) retourneren/repareren.

Artikel 12: Facturatie en betaling
1.
De factuur mag worden ingediend na uitvoering van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FAAC.
2.
Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de
factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is en behoudens betwisting van
de gefactureerde werkzaamheden dan wel het gefactureerde bedrag, zulks onverminderd de
aan FAAC toekomende rechten van opschorting en/of verrekening en het overige in deze
AIOV bepaalde. Bij betaling binnen 8 werkdagen na goedkeuring van de factuur heeft FAAC
recht op een betalingskorting van 3% van het factuurbedrag exclusief BTW, welke korting door
FAAC onmiddellijk bij betaling wordt verrekend.
3.
Opdrachtnemer is gehouden zijn factuur binnen bekwame tijd, maar uiterlijk op de vijftiende
dag van de maand volgend op de levering van goederen c.q. het verrichten van diensten, in te
dienen bij FAAC. Bij latere indiening verkeert de Opdrachtnemer in schuldeisersverzuim,
zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling voor nodig is.
4.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
5.
FAAC is gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten indien zij een tekortkoming in de
zaken en/of de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
6.
De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de
Omzetbelasting. De gehanteerde munteenheid op de factuur bedraagt de Euro.
7.
Opdrachtnemer is verplicht op de factuur, de pakbon en overige begeleidende documenten
het opdrachtnummer van FAAC en de omschrijving van de zaken en/of de geleverde diensten
te vermelden.
8.
FAAC is gerechtigd om facturen die niet aan de in de voorgaande leden gestelde eisen
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voldoen te retourneren, zonder deze verder in behandeling te nemen.
FAAC is bevoegd om bedragen die zij uit welke hoofde ook verschuldigd is aan
Opdrachtnemer of andere tot dezelfde groep als Opdrachtnemer behorende
vennootschappen, te verrekenen met bedragen die FAAC, uit welken hoofde ook, te vorderen
heeft van Opdrachtnemer, ongeacht of deze vorderingen reeds opeisbaar zijn. Partijen
vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken tot nakoming van betaling van bedragen die
op grond van dit artikellid zijn verrekend.

Artikel 13: Overmacht
1.
Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen
over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de
overmachtstoestand langer duurt dan veertien (14) dagen, heeft de andere partij het recht de
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op
schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in
ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer
of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q.
solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer en overheidsmaatregelen ten laste van
Opdrachtnemer.
Artikel 14: Ontbinding
1.
FAAC is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van alle overeenkomsten tussen partijen,
waaronder de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten of deze overeenkomsten,
waaronder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder
rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat FAAC
gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, en onverminderd haar overige rechten, zoals
ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente, recht op schadevergoeding voor directe en
indirecte schade en het overige bepaalde in deze IAOV) in het geval van:
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(a) een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van (één van) zijn / de
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarmee
samenhangen, dan wel uit kracht der wet;
(b) Onder bewindstelling of onder curatelestelling van Opdrachtnemer.
(c) (een aanvraag tot) surseance van betaling of (een aanvraag tot) faillietverklaring van
Opdrachtnemer;
(d) verkoop of beëindiging van de onderneming van Opdrachtnemer;
(e) als de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer wezenlijk wijzigt naar de mening
van FAAC;
(e) intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijk zijn;
(f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
wordt in dit geval geacht van rechtswege in verzuim te zijn;
(g) derdenbeslag onder FAAC ten laste van Opdrachtnemer;
(h) beslag wordt gelegd op het geheel of gedeelte van het vermogen van de principaal;
(i) de overeenkomst tussen FAAC en de hoofdaannemer om welke reden dan ook wordt
beëindigd.
Alle vorderingen die FAAC in de hierboven in lid 1 genoemde gevallen op Opdrachtnemer
mocht hebben of verkrijgen, waaronder uitdrukkelijk vorderingen die het gevolg zijn van de
door ontbinding ontstane ongedaanmakingsverbintenissen zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
FAAC is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer in
geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde. Coulance
halve kan FAAC besluiten om de Opdrachtnemer een termijn te gunnen om alsnog over te
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gaan tot nakoming, maar zij is hiertoe geenszins verplicht.
FAAC is in geval van beëindiging van de overeenkomst met Opdrachtnemer op een van de in
dit artikel genoemde gronden, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk zelf of door
derden voor rekening van Opdrachtnemer te voltooien of
te doen voltooien met gebruikmaking van alle aan Opdrachtnemer ter beschikking staande
materialen en materieel.

Artikel 15: BTW identificatienummer
1.
Partijen zijn over en weer verplicht om hun BTW identificatienummer te verstrekken en
wijzigingen daarin onverwijld door te geven.
2.
Wanneer de Opdrachtnemer niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, zal zij aan
FAAC vergoeden de BTW en andere bedragen voor zover FAAC die verschuldigd wordt als
gevolg van deze niet nakoming.
3.
Wanneer FAAC niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting is de Opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de verschuldigde BTW en overige
bedragen voor zover de Opdrachtnemer die verschuldigd wordt als gevolg van deze niet
nakoming.
Artikel 16: Geheimhouding
1.
Opdrachtnemer erkent in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst in het bezit te
kunnen komen van vertrouwelijke informatie van FAAC en haar principalen. Deze
vertrouwelijke informatie (waaronder informatie met betrekking tot producten, resultaten van
bedrijfsactiviteiten, personeel, bedrijfsprocessen etc.) blijft de exclusieve eigendom van FAAC
en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, aan
een derde worden verstrekt of anderszins worden gebruikt voor enig ander doel dan de
uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van
voormelde informatie. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan is steeds voor
Opdrachtnemer Hij zal deze informatie bovendien slechts aanwenden voor het doel, waarvoor
zij werd verkregen.
2.
Tevens zal Opdrachtnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FAAC geen
informatie over haar relatie met FAAC verschaffen aan enige derde.
3.
Opdrachtnemer is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel op te
leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft
ingeschakeld. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze werknemers/derden niet in strijd
handelen met de geheimhoudingsplicht.
4.
Bij overtreding of niet nakoming van een of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel genoemde verplichtingen door Opdrachtnemer, is deze, naast vergoeding van de
volledige (directe en/of indirecte) schade, rechtstreeks aan FAAC een boete verschuldigd van
€ 25.000,-- per overtreding en € 2.000,-- per dag gedurende welke de overtreding of niet
nakoming voortduurt. Opdrachtnemer verkeert ter zake van rechtswege in verzuim zodat de
boete direct opeisbaar is, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist.
Artikel 17: Rechten van intellectuele eigendom
1.
Opdrachtnemer verleent aan FAAC een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk,
wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van mogelijke intellectuele
eigendomsrechten ter zake van door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten. Dit
gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan principaal,
(mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie FAAC relaties onderhoudt in verband met
de uitoefening van haar bedrijf.
2.
Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde
zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of
andere (eigendoms)rechten van derden.
3.
Opdrachtnemer vrijwaart FAAC tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei
inbreuk op de in artikel 17.2 van deze AIOV genoemde rechten en Opdrachtnemer zal FAAC
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alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
Voor zover door FAAC aan Opdrachtnemer hulpmiddelen, waaronder ontwerpen, tekeningen,
productsheets etc. worden verstrekt ten aanzien waarvan FAAC een recht van intellectuele
eigendom heeft, erkent Opdrachtnemer dat FAAC te allen tijde de eigenaar hiervan is en zal
blijven en Opdrachtnemer ten aanzien hiervan geen enkel intellectueel eigendomsrecht of titel
zal verkrijgen. Opdrachtnemer zal alle in dit artikellid bedoelde hulpmiddelen voor zijn
rekening en risico beheren en in goede staat houden. Hij zal deze niet gebruiken voor, of laten
gebruiken door, derden tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd door FAAC. “Artikel 16:
Geheimhouding” is van overeenkomstige toepassing op alle in dit artikel bedoelde
hulpmiddelen.
Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst zaken ontwikkelt voor FAAC, dan
komen eventuele daarop in te roepen rechten van intellectuele eigendom exclusief aan FAAC
toe. Een eventuele vergoeding hiervoor wordt geacht te zijn inbegrepen in de
overeengekomen prijs van de goederen, diensten of aanneming van werk. Waar nodig, zal
Opdrachtnemer alle medewerking verlenen aan de totstandkoming of overdracht aan FAAC
van deze rechten.
Na afloop van de uitvoering van opdracht, dan wel na beëindiging van de overeenkomst, om
welke reden dank ook, zijn Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden en/of
hulppersonen en/of werknemers verplicht om alle informatie en eventuele kopieën op eerste
verzoek van FAAC onverwijld aan haar te retourneren, dan wel te vernietigen. Het is
Opdrachtnemer verboden om voornoemde informatie en kopieën digitaal op te slaan dan wel
anderszins te bewaren.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht
1.
Alle Geschillen tussen partijen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
2.
De rechtsverhouding tussen Partijen, inclusief de overeenkomsten die met deze
rechtsverhouding samenhangen, wordt beheerst door het Nederlandse Recht. Het Verdrag van
de Verenigde Naties betreffende internationale koopovereenkomsten (CISG 1980) is
uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Partijen.

