Trans Link Systems B.V.
Algemene Inkoopvoorwaarden 2016
Artikel 1
Definities
In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder:
degene die een Aanbieding doet;
Aanbieding:
de aanbieding volgend op een verzoek van Translink;
Acceptatie:
Acceptatie van afgeleverde Zaken, zoals omschreven in artikel 31 van deze
Inkoopvoorwaarden;
DDP:
volgens de "Incoterms" editie 2010, uitgegeven door de Internationale Kamer
van Koophandel in Parijs. Onder DDP wordt verstaan het afleveren op de
gewenste locatie, inclusief het af/uitladen en een transportverzekering tot en
met het uitladen op locatie;
Diensten:
werkzaamheden welke door Opdrachtnemer worden verricht op grond van de
Overeenkomst en welke uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen of
leveren van een werk van stoffelijke aard;
Inkoopvoorwaarden:
deze Algemene Inkoopvoorwaarden Trans Link Systems B.V. 2016
Opdrachtnemer:
de wederpartij van Translink bij de Overeenkomst;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Translink en de Opdrachtnemer, op grond waarvan
Opdrachtnemer Zaken, Diensten of Overige goederen levert aan Translink;
Overige goederen:
Goederen niet zijnde zaken;
Translink:
Trans Link Systems B.V., gevestigd aan het Stationsplein 151 – 157, 3818 LE
te Amersfoort, alsmede iedere aan Trans Link Systems B.V. gelieerde
onderneming die deze Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaart;
Zaken:
stoffelijke goederen welke door Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst aan Translink geleverd worden.
Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
Translink, alsmede op alle rechtshandelingen tussen partijen die betrekking hebben op de
totstandkoming van een Overeenkomst.
2. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3
Aanbieding
1. Aanvragen, die van Translink afkomstig zijn, houden slechts een uitnodiging in aan de Aanbieder
tot het indienen van een Aanbieding.
2. De Aanbieding dient overeen te stemmen met de Inkoopvoorwaarden, de in het verzoek tot
aanbieding opgenomen aanvullende voorwaarden, de specificaties van de levering en de overige
gestelde vereisten waaronder, maar niet beperkt tot, de aangegeven leveringstermijn.
3. De Aanbieding dient inzicht te geven in eventuele afwijkingen van voorafgaande leveringen en in
specifieke kenmerken van de te leveren Zaken, Diensten of overige goederen waarvan de
Aanbieder weet of behoort te weten dat deze voor Translink van belang zijn.
4. Opgegeven prijzen en tarieven dienen in Euro’s te luiden.
5. De ten behoeve van een Aanbieding gemaakte kosten worden niet vergoed.
6. Een Aanbieding geldt als een onherroepelijk aanbod.
Artikel 4
Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening door beide partijen of door
verzending van een opdrachtbevestiging door Translink aan de Opdrachtnemer. Een
Overeenkomst bindt Translink uitsluitend indien deze is ondertekend door een rechtsgeldig
vertegenwoordiger van Translink.
2. Mondelinge afspraken binden Translink niet, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3. Afwijkingen van hetgeen in de Inkoopvoorwaarden is bepaald, binden Translink uitsluitend indien
en voor zover Translink die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd.
5. Indien de Opdrachtnemer een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een
Overeenkomst met Translink te hebben gesloten, doet hij dat voor eigen rekening en risico.
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Artikel 5
Betaling
1. Betaling vindt plaats op basis van een factuur. Een factuur wordt niet eerder ingediend dan nadat
Acceptatie heeft plaatsgevonden dan wel nadat de Diensten zijn uitgevoerd.
2. Indien de Acceptatie overeenkomstig artikel 31 lid 2 plaatsvindt via een door Translink in de
Overeenkomst aangewezen vertegenwoordiger, dient de factuur bij indiening vergezeld te zijn van
een in dat lid genoemde "prestatieverklaring".
3. Translink betaalt de factuur binnen dertig dagen na ontvangst in goede orde.
4. Indien de Opdrachtnemer enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig)
nakomt, is Translink gerechtigd de betaling aan de Opdrachtnemer op te schorten.
5. Translink is gerechtigd - voor zover rechtens toegestaan - al hetgeen zij aan de Opdrachtnemer
verschuldigd is te verrekenen met al hetgeen de Opdrachtnemer aan haar verschuldigd is. Aan
Opdrachtnemer komt geen recht van verrekening toe.
6. Indien de Overeenkomst een betalingsregeling in deeltermijnen bevat, geldt het in voorgaande
leden bepaalde ten aanzien van de facturering van iedere deeltermijn. Een overeenkomst op basis
van nacalculatie valt ook onder de werking van dit artikel.
7. Indien in de Overeenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer aan Translink een bankgarantie dient
te verstrekken, kan de Opdrachtnemer tegenover Translink eerst aanspraak op betaling van door
hem ingediende facturen maken, nadat deze bankgarantie aan Translink is verstrekt en door haar
is geaccepteerd.
Artikel 6
Opzegging van de Overeenkomst
1. Zowel Translink als de Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen
door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, behoudens voorzover dit
in de Overeenkomst is uitgesloten of een andere opzegtermijn is overeengekomen. De opzegging
wordt schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld.
2. Zowel Translink als Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
schriftelijk op te zeggen, zonder dat de opzeggende partij jegens de andere partij aansprakelijk is:
a. in geval van faillissement, of surséance van betaling en stillegging of liquidatie van de
onderneming van de andere partij; of
b. indien een partij ten gevolge van overmacht niet in staat is zijn verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen en de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, althans te
voorzien is dat deze langer zal duren dan 30 dagen.
3. Translink zal bij een opzegging de Opdrachtnemer schriftelijk berichten welke werkzaamheden
onmiddellijk moeten worden beëindigd, dan wel welke werkzaamheden binnen de alsdan te geven
kaders alsnog afgerond moeten worden.
4. Bij opzegging door Translink is de Opdrachtnemer verplicht de kosten voor Translink zoveel
mogelijk te beperken en zal Translink aan de Opdrachtnemer vergoeden:
a) Dat deel van de overeengekomen vergoeding, dat overeenstemt met de door de
Opdrachtnemer aannemelijk gemaakte stand van de werkzaamheden;
b) Alle in redelijkheid en aantoonbaar gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiend uit
verplichtingen die de Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het
oog op verdere vervulling van de Overeenkomst.
Het totaal door Translink, op basis van sub a en sub b, te betalen vergoeding bedraagt maximaal de
overeengekomen vergoeding voor de opgezegde Overeenkomst.
Artikel 7
Ontbinding van de Overeenkomst
1. In aanvulling op het gestelde in de wet terzake van ontbinding is Translink in ieder geval bevoegd
de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt.
2. Translink zal de Opdrachtnemer alsdan, voorzover wettelijk vereist, schriftelijk in gebreke stellen en
zal de Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te
komen. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is Translink in dringende gevallen
gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen welke Translink
voor het realiseren van de Overeenkomst nuttig acht.
3. Vanaf het moment dat de Opdrachtnemer in verzuim is, is Translink gerechtigd de uitvoering van
de Overeenkomst voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien zonder
dat de Opdrachtnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding en vergoeding van kosten, een
en ander onverminderd het recht van Translink op schadevergoeding.
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Artikel 8
Aansprakelijkheid en Schade
1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit of verband
houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, die Translink en/of haar personeel mocht(en) lijden.
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst voor Diensten is
beperkt tot twee maal de waarde van de overeengekomen vergoeding voor het verrichten van de
werkzaamheden met een minimum van € 100.000,-. De beperking geldt niet indien en voor zover
de schade wordt gedekt door een door de Opdrachtnemer afgesloten verzekering of ingevolge de
Overeenkomst had behoren te zijn gedekt door een zodanige verzekering, of indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden, of indien de schade verband houdt met inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van een derde of ingeval er sprake is van schade door dood of letsel.
2. De Opdrachtnemer vrijwaart Translink en zal Translink volledig schadeloos stellen ter zake van
aanspraken van derden tot vergoeding van alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit of
verband houdt met de ingevolge de Overeenkomst door hem tegenover Translink te verrichten
prestaties, indien de schade hem toe te rekenen is of deze volgens Inkoopvoorwaarden of
verkeersopvatting voor zijn risico komt.
3. Zaakschade zal door de Opdrachtnemer worden hersteld binnen de door Translink gestelde
termijnen, tenzij dit van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In dit geval stelt
Translink daarvoor een geldelijke vordering in de plaats.
4. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Translink, haar personeel of door
derden wordt geleden, veroorzaakt door een gebrek in de op grond van de Overeenkomst
geleverde Zaken, Diensten of Overige goederen.
5. Alle vorderingen die Translink in de hierboven omschreven gevallen op de Opdrachtnemer mocht
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn en zijn voor verrekening vatbaar
met vorderingen van de Opdrachtnemer op Translink.
6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
de kosten van juridische bijstand, die voor Translink verbonden zijn aan handhaving van haar
rechten jegens de Opdrachtnemer, komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
Artikel 9
Verzekering
De Opdrachtnemer is verplicht zich ter zake van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid bij
een gerenommeerde verzekeraar afdoende te verzekeren en daarvan op eerste verzoek van Translink
bewijs te overleggen, alsmede desgewenst bewijs te overleggen dat de verzekeringspremies door
hem zijn betaald.
Artikel 10
Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die bij of in verband met het verrichten van de Diensten
ontstaan of voor vestiging vatbaar worden, berusten bij Translink.
a. Indien de Diensten resulteren in werken in de zin van de Auteurswet zal Opdrachtnemer zich
ervan onthouden om deze werken openbaar te maken en stemt Opdrachtnemer er hierbij
onvoorwaardelijk mee in dat Translink bij uitsluiting als maker zal zijn vermeld en dat alleen
Translink gerechtigd is deze werken openbaar te maken.
b. Zover het bepaalde in het eerste lid er niet toe leidt dat uitsluitend Translink rechthebbende is
geworden op de in het eerste lid bedoelde intellectuele eigendomsrechten draagt
Opdrachtnemer deze hierbij onvoorwaardelijk en volledig over aan Translink, welke overdracht
Translink hierbij aanvaardt.
c. Voor zover enigerlei (juridische) nadere formaliteiten vereist zijn om Translink in de positie te
brengen die in het eerste lid van dit artikel beoogd is, verleent Opdrachtnemer aan Translink
hierbij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht en niet opzegbare last, die hierbij
wordt aanvaard, om die formaliteiten af te wikkelen namens Opdrachtnemer. Voorzover
medewerking van Opdrachtnemer vereist is zal hij die medewerking onvoorwaardelijk en op
eerste verzoek aan Translink bieden.
d. Alle rechten die Translink uit hoofde van het bepaalde dit artikel toekomen - uitdrukkelijk met
inbegrip van de exploitatierechten die hier deel van uitmaken - alsmede alle medewerking die
van Opdrachtnemer aan het vestigen dan wel overdragen van deze rechten verlenen zal, zijn bij
de overeengekomen prijs voor de Diensten inbegrepen.
2. Opdrachtnemer staat er voor in dat bij de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk wordt
gemaakt op octrooien, licenties, auteursrechten of overige rechten van derden en vrijwaart Translink
tegen aanspraken van derden ter zake.
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Artikel 11
Overdracht rechten en plichten/uitbesteding
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Translink is het de Opdrachtnemer niet
toegestaan rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
Translink kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
2. Voor uitbesteding van onderdelen van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst aan
derden is schriftelijke toestemming van Translink vereist. De Opdrachtnemer blijft jegens Translink
te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de
Overeenkomst.
Artikel 12
Geheimhouding
1. De Opdrachtnemer en Translink zijn verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij
ontvangen gegevens die als vertrouwelijk zijn medegedeeld, of waarvan zij het vertrouwelijke
karakter moesten begrijpen. Tevens zijn partijen verplicht de door hen bij de Overeenkomst
eventueel betrokken derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding te verplichten.
2. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Translink enige
vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering of de bijzonderheden van de Overeenkomst in
welke vorm dan ook. Translink kan voorwaarden aan de toestemming verbinden.
Artikel 13
Privacy
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een adequate bescherming van gegevens conform de
Wet op de Persoonsgegevens. Daar waar de Opdrachtnemer genoemde gegevens verwerkt zal er
een Bewerkersovereenkomst aan de overeenkomst worden toegevoegd.
Artikel 14
Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15
Bevoegde rechter
Ten aanzien van alle geschillen, daaronder mede begrepen die welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van de Inkoopvoorwaarden, dan wel naar
aanleiding van de Overeenkomst, is uitsluitend de burgerlijke rechter te Utrecht bevoegd.
Artikel 16
Wijzigingen in wet- of regelgeving
Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in wetgeving of regelgeving van
dwingendrechtelijke aard dan zullen partijen, indien een en ander consequenties heeft voor de inhoud
en/of uitvoering van de Overeenkomst, dienaangaande andere afspraken met elkaar maken en daarbij
zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bedoelingen van partijen blijven. Indien een en
ander consequenties heeft voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst zullen
deze verrekend worden, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die
wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de Overeenkomst reeds bij het indienen van de Inschrijving
redelijkerwijs had kunnen voorzien. In het laatste geval blijven de gevolgen van deze wijzigingen van
de Overeenkomst volledig voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
Artikel 17
Overige bepalingen
1. De Opdrachtnemer zorgt dat niet in enigerlei vorm geld, goederen of diensten aan voor Translink
werkzaam personeel worden toegezegd, aangeboden, verstrekt of verleend. De Opdrachtnemer is
verplicht elke vorm van uitlokking daartoe onverwijld aan Translink te melden.
2. Indien één of meer van de bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen
worden, dan blijven de overige bepalingen in stand. De Opdrachtnemer verplicht zich alsdan in te
stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de
nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
VANAF HIER GELDEN AANVULLENDE ARTIKELEN SPECIFIEK VOOR DIENSTEN
Artikel 18
Eisen aan de te verrichten Diensten
1. De door de Opdrachtnemer te verrichten Diensten dienen te voldoen aan:
a. De Overeenkomst en de redelijke verwachtingen die Translink mag hebben voor wat betreft de
kwaliteit, mede gelet op de inhoud van eerdere overeenkomsten met Translink en/of haar
rechtsvoorgangers en/of de aard van de onderneming van Translink.
b. De ten tijde van de Overeenkomst geldende en van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften
en besluiten van overheidswege of toezichthoudende instanties en de in de Overeenkomst door
Translink bekendgemaakte voorschriften.
2. De ingevolge de Overeenkomst op te stellen documenten dienen te voldoen aan door Translink
aangegeven vormvereisten, en worden vóór de definitieve indiening in concept aan Translink
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voorgelegd, waarbij een redelijke beoordelingstermijn voor Translink in acht wordt genomen. De
Opdrachtnemer is gehouden het commentaar van Translink in de definitieve versie te verwerken,
tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd.
Artikel 19
Kwaliteitsborging
1. De Opdrachtnemer dient de Overeenkomst zodanig uit te voeren dat de kwaliteit van de te
verrichten Diensten gewaarborgd wordt.
2. Translink heeft het recht voor eigen rekening bij de Opdrachtnemer en de door hem bij de
uitvoering ingeschakelde derden audits te laten uitvoeren, door Translink zelf of een door Translink
ingeschakelde derde.
3. Bij een audit geconstateerde tekortkomingen dienen binnen een door Translink alsdan aan te
geven redelijke termijn hersteld te worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overeengekomen
vergoeding en de overeengekomen termijnen van uitvoering.
Artikel 20
Deskundigheid, vakbekwaamheid en onafhankelijkheid van Opdrachtnemer
1. De Opdrachtnemer verbindt zich de Overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en
deskundigheid uit te voeren.
2. De Opdrachtnemer, zijn personeel en derden die door de Opdrachtnemer bij uitvoering van de
Overeenkomst betrokken worden, zullen voldoen aan de door Translink gestelde eisen.
3. De Opdrachtnemer staat in voor de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn adviezen.
Artikel 21
Wijzigingen
1. Indien een team is samengesteld of een specifieke persoon is aangewezen, kan Translink de
Opdrachtnemer verplichten teamleden of de aangewezen persoon te vervangen. Opdrachtnemer
zal daaraan gevolg geven. Tevens zal Opdrachtnemer een teamlid of persoon vervangen ingeval
van ziekte welke naar verwachting langer dan vijf dagen zal duren. Indien partijen in overleg niet
kunnen komen tot een acceptabele wijziging of vervanging van het team of de aangewezen
persoon, is Translink gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds op te
zeggen en geldt het bepaalde in artikel 6 van de Overeenkomst.
2. Door de Opdrachtnemer gewenste wijzigingen in het door Translink geaccepteerde team of de
aangewezen persoon zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie van Translink.
Translink is gerechtigd voorwaarden aan haar acceptatie te verbinden. De door de Opdrachtnemer
voorgestelde wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen,
noch de continuïteit van uitvoering van de Overeenkomst ongunstig beïnvloeden.
Artikel 22
Termijnen van uitvoering
1. De Overeenkomst dient te worden uitgevoerd binnen de daarin gestelde termijnen en op de tussen
partijen overeengekomen locatie.
2. De Opdrachtnemer zal Translink regelmatig, doch minimaal maandelijks, schriftelijk op de hoogte
stellen omtrent de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de Overeenkomst niet, of niet tijdig uitgevoerd kan
worden, zal de Opdrachtnemer Translink daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en
aangeven wat de oorzaken zijn van het niet (tijdig) nakomen, almede voorstellen doen om de
schade die daaruit voortvloeit zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 23
Vergoeding voor te verrichten Diensten
1. De overeengekomen vergoeding is vast en inclusief alle bijkomende kosten welke noodzakelijk zijn
om de Overeenkomst uit te voeren en luidt in Euro’s, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
2. Eventuele aanpassing van de uurtarieven kan slechts in onderling overleg en schriftelijk
plaatsvinden en niet eerder dan een jaar nadat de overeenkomst is getekend.
Artikel 24
Heffingen sociale verzekering en belasting
1. Opdrachtnemer verbindt zich om de volledige verantwoordelijkheid voor de betaling op zich te
(blijven) nemen van omzetbelasting en voor de betaling van alle bijdragen en belastingen voor
werkloosheidsverzekering en oudedagsvoorzieningen, pensioenen, premies voor overige sociale
verzekeringen, annuïteiten en loon- en inkomstenbelasting (gemeten naar loon, salaris, enige
andere betaalde vergoeding, het aantal personen dat vergoeding ontvangt of anderszins) verband
houdend met het verrichten van de Diensten op grond van de Overeenkomst, die nu of in de
toekomst door de belastingdienst of relevante uitvoeringsinstellingen worden geheven van dan wel
verschuldigd worden door de Opdrachtnemer, of een aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming.
2. Opdrachtnemer vrijwaart Translink tegen claims van de belastingdienst of een uitvoeringsinstelling
met betrekking tot het niet betalen door de Opdrachtnemer of een aan Opdrachtnemer gelieerde
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onderneming van de vereiste omzetbelasting, bijdragen en/of belastingen zoals omschreven in lid
1.
3. De Opdrachtnemer of daaraan gelieerde onderneming heeft niet het recht belastingen, heffingen
en/of bijdragen als bedoeld in dit artikel op Translink te verhalen.
4. Opdrachtnemer heeft met Translink de van toepassing zijnde en door de Belastingdienst
goedgekeurde (Model)overeenkomst gesloten.

VANAF HIER GELDEN AANVULLENDE ARTIKELEN SPECIFIEK VOOR ZAKEN
Artikel 25
Kwaliteit
1. De door de Opdrachtnemer te leveren Zaken dienen te voldoen aan:
a. De Overeenkomst en de redelijke verwachtingen die Translink mag hebben voor wat betreft de
kwaliteit, mede gelet op de inhoud van eerdere overeenkomsten met Translink en/of haar
rechtsvoorgangers en/of de aard van de onderneming van Translink.
b. De ten tijde van de Overeenkomst geldende en van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften
en besluiten van overheidswege of toezichthoudende instanties en de in de Overeenkomst door
Translink bekendgemaakte voorschriften.
2. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de te leveren Zaken bij aflevering vergezeld zijn van alle door
Translink verlangde en wettelijke vereiste documenten. Bij levering verwerft Translink automatisch
het recht om, zonder enige beperking, deze documentatie voor eigen gebruik te vermenigvuldigen,
te wijzigen c.q. aan te passen dan wel aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 26
Wijzigingen
1. Translink is te allen tijde bevoegd in overleg met de Opdrachtnemer de omvang en/of de
samenstelling c.q. eigenschappen van de te leveren Zaken te wijzigen. Een dusdanige wijziging
heeft geen gevolgen voor de prijs en levertijd, tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer
kan worden gevergd.
2. Indien Translink of de Opdrachtnemer meent dat er sprake is van meer- of minderwerk dan zal de
desbetreffende partij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en zal de
Opdrachtnemer schriftelijk aangeven wat de gevolgen zijn voor de prijs en/of de levertijd. De
Opdrachtnemer zal het meer- of minderwerk slechts uitvoeren na uitdrukkelijke en schriftelijke
opdracht van Translink.
3. Van meerwerk is geen sprake indien de Opdrachtnemer de wijziging bij aangaan van de
Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien.
Artikel 27
Levering en verpakking
1. De Opdrachtnemer zal de Zaken leveren op basis van DDP.
2. De te leveren Zaken zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand
van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of
op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.
3. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst ten aanzien van de verpakkingen niet aan lid 2 van
dit artikel kan worden voldaan en er toch wordt geleverd met gebruikmaking van zulke
verpakkingen, zal de Opdrachtnemer dit aan Translink melden. Translink heeft alsdan het recht
deze verpakkingen voor rekening van de Opdrachtnemer aan hem te retourneren of deze op
kosten van Opdrachtnemer te laten verwerken. Dit geldt ook wanneer de verpakkingen niet
voldoen aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde en de Opdrachtnemer dit niet heeft gemeld.
4. Te leveren Zaken dienen te worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die
bestemd is de Zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken
of -certificaten. Deze documenten maken deel uit van de levering.
5. De Opdrachtnemer zal de Zaken die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan
voor eigen rekening herstellen of vervangen, één en ander ter keuze van Translink. Eventuele
vertragings- of andere schade die hieruit voor Translink voortvloeit komt voor rekening en risico
van Opdrachtnemer.
6. Leenemballage wordt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtnemer
geretourneerd.
Artikel 28
Tijdstip van aflevering
1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het in de
Overeenkomst bepaalde tijdstip.
2. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de Zaken niet, of niet tijdig kunnen worden
afgeleverd, zal de Opdrachtnemer Translink daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en
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aangeven wat de oorzaken zijn van het niet (tijdig) nakomen, alsmede voorstellen doen om de
schade die daaruit voortvloeit zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 29
Uitstel van aflevering
1. Indien Translink tijdig aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij, om welke reden dan ook, niet
in staat is de Zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip of op de
overeengekomen plaats van bestemming en deze gereed zijn voor verzending, zal de
Opdrachtnemer op eigen kosten de Zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen
treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij zijn geleverd, één en ander tenzij
dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd. Translink komt niet in
schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.
2. Uitstel van aflevering als bedoeld in lid 1 van dit artikel geeft de Opdrachtnemer nimmer aanspraak
op verhoging van de overeengekomen prijs.
Artikel 30
Keuring
1. Translink heeft het recht bij de Opdrachtnemer en zijn toeleveranciers of op de plaats van
aflevering keuringen van Zaken te laten plaatsvinden, zowel voorafgaand aan de levering als
tijdens of na de aflevering.
2. De Opdrachtnemer verschaft Translink bij de keuringen kosteloos de daartoe benodigde
apparatuur en ondersteuning, één en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan
worden gevergd.
3. Bij afkeuring van Zaken blijven het in de Overeenkomst overeengekomen tijdstip van levering en
de overeengekomen prijs van kracht.
4. Een goedkeuring van Zaken op grond van dit artikel houdt geen Acceptatie in, en vermindert
evenmin de rechten die Translink op grond van de Overeenkomst kan doen gelden. De
Opdrachtnemer kan aan het achterwege blijven van een keuring geen rechten ontlenen, noch
ontslaat dit de Opdrachtnemer van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 31
Acceptatie
1. Translink zal binnen twee weken na aflevering de afgeleverde Zaken accepteren, tenzij in de
Overeenkomst anders is bepaald. Indien Translink niet binnen twee weken na aflevering de Zaken
heeft geaccepteerd, stelt de Opdrachtnemer Translink hiervan per aangetekend schrijven in
kennis. Indien Translink niet binnen twee weken nadien reageert op het aangetekend schrijven
wordt Acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden.
2. Acceptatie kan plaatsvinden via een door Translink in de Overeenkomst aangewezen
vertegenwoordiger, doorgaans genoemd "directievoerder". Dit geschiedt door middel van een
zogenaamde "prestatieverklaring".
3. Indien de Overeenkomst bepaalt dat aflevering van Zaken uitsluitend plaatsvindt onder bijvoeging
van een keuringsrapport, ondertekend door een door Translink benoemde onafhankelijke keurende
instantie, kan dit keuringsrapport als "prestatieverklaring", zoals omschreven in lid 2, gelden, mits
dit keuringsrapport is meeondertekend door genoemde vertegenwoordiger.
4. Afgekeurde Zaken worden door de Opdrachtnemer op eerste aanzegging verwijderd en onverwijld,
uitsluitend voor zijn rekening, vervangen, onverminderd de overige rechten van Translink
waaronder haar recht op schadevergoeding. De aan verwijdering en vervanging, alsmede de aan
herkeuring verbonden kosten, komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
5. Door Acceptatie gaat de eigendom over van de Opdrachtnemer op Translink. De Opdrachtnemer
garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom overgaat.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel gaat de eigendom van onderscheidene Zaken op Translink over
op het moment dat Translink de eigendomsovergang verlangt en dat voorafgaat aan feitelijke
bezitsverschaffing. Alsdan merkt de Opdrachtnemer de desbetreffende Zaken als kenbaar
eigendom van Translink en vrijwaart de Opdrachtnemer Translink tegen verlies, beschadiging en
uitoefening van rechten door derden. De Zaken zijn voor risico van de Opdrachtnemer op het
moment tussen eigendomsovergang en feitelijke bezitsverschaffing.
Artikel 32
Prijs
1. De overeengekomen prijs is op basis van DDP, in Euro’s en is vast, inclusief alle kosten en lasten
welke noodzakelijk zijn om de levering uit te voeren.
2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst optredende wijziging in loonkosten, prijzen van
materialen, rechten en belastingen of welke andere kosten dan ook, al dan niet ten gevolge van
wijzigende wet- of regelgeving, wordt niet verrekend.
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Artikel 33
Garantie
1. De Opdrachtnemer garandeert dat de Zaken gedurende 12 maanden na Acceptatie beantwoorden
aan de Overeenkomst zoals beschreven in artikel 7:17 BW.
2. Bij Zaken die niet direct in gebruik worden genomen wordt de garantieperiode verlengd met de
periode gedurende welke de Zaken niet in gebruik zijn genomen, één en ander met een maximum
garantietermijn van 18 maanden.
3. Indien tijdens de garantieperiode een gebrek aan het licht komt, is de Opdrachtnemer, ongeacht de
oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, verplicht de betreffende Zaken binnen een door
Translink te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan
niet in de weg staat, de Zaken terug te nemen en de voor die Zaken gedane betaling onmiddellijk
terug te betalen, één en ander ter keuze van Translink. Alle ingevolge dit lid te maken kosten zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.
4. Naast de verplichtingen ingevolge lid 3 van dit artikel is de Opdrachtnemer voorts jegens Translink
aansprakelijk voor alle in verband met het gebrek ontstane schade.
5. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke
de Zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek dat
zich tijdens de garantieperiode openbaart. Een nieuwe garantieperiode overeenkomstig lid 1 van
dit artikel zal van toepassing zijn op Zaken die ter vervanging zijn verstrekt en op vervangen of
gerepareerde delen van die Zaken.
6. In aanvulling op lid 1 van dit artikel geldt dat indien Translink kan aantonen dat er sprake is van
een verborgen gebrek dat reeds vóór de Acceptatie aanwezig was, de Opdrachtnemer gedurende
5 jaar na Acceptatie daarvoor aansprakelijk blijft. Het in vorige zin vermelde is ook van toepassing
indien zich gedurende die periode een gebrek voordoet ten gevolge waarvan de geleverde zaak
onbruikbaar wordt voor het doel waarvoor het is bestemd, gelet op hetgeen in de Overeenkomst is
aangegeven dan wel het redelijkerwijs te verwachten gebruik van de geleverde Zaken en/of de
aard van de onderneming van Translink. Indien een situatie als in dit lid zich voordoet, is lid 3 van
dit artikel, voor zover mogelijk, van toepassing.
Artikel 34
Boete
1. De Opdrachtnemer is in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van
haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan Translink een direct opeisbare boete
verschuldigd ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs ineens ofwel, in geval van te late
nakoming, 0,5% van de overeengekomen prijs per kalenderdag dat de vertraging duurt, alles
onverminderd het recht van Translink op volledige vergoeding van schade.
2. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
de kosten van juridische bijstand, die voor Translink verbonden zijn aan handhaving van haar
rechten jegens de Opdrachtnemer, komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
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