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1 Begrippen 

Hieronder staan de betekenissen die bepaalde begrippen in deze inkoopvoorwaarden 

hebben: 

- Evides - Evides N.V. te Rotterdam, of een van de groepsmaatschappijen van Evides 

- Opdrachtnemer - de wederpartij(en) van Evides. 

- Acceptatie - de schriftelijke of elektronische acceptatie door Evides van Diensten of 

Zaken.  

- Diensten: de door Opdrachtnemer volgens een Overeenkomst te leveren of geleverde 

diensten, ook die tot het verrichten van Werken, en alle daaraan verbonden rechten.  

- Hulpmiddelen - de gereedschappen, teksten, (beeld)materialen, tekeningen, modellen 

en specificaties die door Opdrachtnemer worden gebruikt of gemaakt bij de uitvoering van 

een Overeenkomst. 

- Inkoopvoorwaarden - deze algemene inkoopvoorwaarden. 

- Inleenkrachten - de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst te 

gebruiken inleenkrachten en andere derden – niet zijnde Onderaannemers.  

- Intellectueel Eigendom - rechten van intellectueel of industrieel eigendom; zoals 

auteurs- en octrooirechten.  

- Keuring/Keuren - een (her)keuring, (her)controle of (her)beoordeling. 

- Maatwerk Diensten of Zaken - Diensten of Zaken die voor Evides zijn gemaakt of 

ontwikkeld door Opdrachtnemer, waaronder voor Evides ontwikkelde programmatuur en 

de broncodes daarvan, en bijbehorende documentatie. 

- Offerte - het schriftelijke of elektronische voorstel van Opdrachtnemer aan Evides. 

- Onderaannemers - door Opdrachtnemer voor de uitvoering van een Overeenkomst te 

gebruiken onderaannemers. 

- Overeenkomst - de schriftelijk of elektronisch vastgelegde afspraken tussen Evides en 

Opdrachtnemer over de levering van Diensten of Zaken, ook die in de vorm van een deel- 

of afroepovereenkomst. 

- Opdracht - de schriftelijke of elektronische opdracht van Evides aan Opdrachtnemer om 

Diensten of Zaken te leveren. 

- Partijen - Evides en Opdrachtnemer. 

- Personeel(sleden) - personen die werkzaam zijn voor een van de Partijen, in opdracht 

of op basis van een dienstverband en die worden ingeschakeld bij de uitvoering van een 

Overeenkomst. 

- Werk - een werk zoals omschreven in paragraaf 1.1 van de UAV 2012.  

- Zaken - de door Opdrachtnemer volgens een Overeenkomst te leveren of geleverde zaken 

en alle daaraan verbonden rechten. 

 

2 Werkingsgebied 

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten en op de 

precontractuele fase die aan een Overeenkomst voorafgaat. De precontractuele fase 

gaat in op het moment van een verzoek om een Offerte door Evides en eindigt bij de 

totstandkoming van de Overeenkomst.  

2.2 Verwijzing naar een Overeenkomst betekent ook verwijzing naar deze 

Inkoopvoorwaarden.  

2.3 Andere algemene of bijzondere voorwaarden dan deze Inkoopvoorwaarden zijn geen 

onderdeel van de afspraken tussen Partijen en worden van de hand gewezen. Dit geldt 

ook voor door Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden.  

2.4 In geval van tegenstrijdigheden gaan de bepalingen van de Overeenkomst boven deze 

Inkoopvoorwaarden. 

 

3 Totstandkoming Overeenkomst, reikwijdte 

3.1 Bij het aangaan of de wijziging van een Overeenkomst, of bij het afspreken van 

wijzigingen daarop, kan Evides alleen worden vertegenwoordigd door een tot 

vertegenwoordiging bevoegd persoon. 
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3.2 Wijzigingen in een Offerte, Opdracht of Overeenkomst – waaronder afspraken over 

meer- en minderwerk- worden alleen vooraf en schriftelijk of elektronisch 

gecommuniceerd en overeengekomen. 

3.3 Een Offerte geldt voor een periode van 30 dagen na indieningsdatum.  

3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door een naar aanleiding van een Offerte gegeven 

Opdracht, of door de ondertekening van een Overeenkomst. 

3.5 Als een Opdracht na afloop van de termijn van artikel 3.3 wordt gegeven, dan komt de 

Overeenkomst toch tot stand tenzij Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na de 

Opdracht schriftelijk of elektronisch aangeeft daar niet akkoord mee te zijn. 

3.6 Als een Opdracht afwijkt van een Offerte, dan komt de Overeenkomst volgens de 

Opdracht tot stand tenzij Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na de Opdracht 

schriftelijk of elektronisch aangeeft daar niet akkoord mee te zijn. 

3.7 Door Evides in verband met een Overeenkomst aan Opdrachtnemer gegeven 

(aanbestedings)documentatie, specificaties en instructies zijn onderdeel van de 

Overeenkomst. 

3.8 Als volgens Opdrachtnemer voor de uitvoering van een Overeenkomst de inzet van 

Personeel van Evides nodig is, wordt de aard en de omvang van deze inzet duidelijk 

beschreven in de Offerte.  

 

4 Wijzigingen 

4.1 Evides kan tot het moment van 30 dagen voor de levering de aard of omvang van een 

Dienst of Zaak wijzigen of een andere wijziging in een Overeenkomst doorvoeren.  

4.2 Opdrachtnemer laat Evides binnen 8 werkdagen na de wijziging weten wat volgens 

Opdrachtnemer de voorwaarden zijn waarop Opdrachtnemer de wijziging accepteert. 

Evides laat daarop binnen 8 werkdagen weten of zij met die voorwaarden akkoord gaat 

of ervoor kiest af te zien van de wijziging. Als de door Opdrachtnemer genoemde 

voorwaarden onredelijk zijn, kan Evides ervoor kiezen de Overeenkomst (gedeeltelijk) 

en zonder schadevergoeding aan Opdrachtnemer te ontbinden.  

 

5 Prijzen en tarieven 

5.1 De door Evides te betalen vergoeding is gebaseerd op de in de Overeenkomst 

vastgelegde prijzen.  

5.2 De prijzen zijn vast, luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. Wijzigingen van (prijzen 

van) grondstoffen, koersen, menskracht of andere kostprijsbepalende factoren worden 

niet doorbelast. 

5.3 Prijzen voor Zaken zijn gebaseerd op de leveringsconditie “DDP” volgens de Incoterms 

2010.  

 

6 Levering 

6.1 Leveringen vinden plaats volgens de Overeenkomst, en waar het gaat om Zaken 

volgens de leveringscondities “DDP” volgens de Incoterms 2010. Als de levering niet 

volgens de Overeenkomst en leveringscondities plaatsvindt, is Opdrachtnemer zonder 

ingebrekestelling in verzuim.  

6.2 Als volgens een Overeenkomst een Zaak wordt gemonteerd of geïnstalleerd door 

Opdrachtnemer, is de levering op het moment dat de installatie of montage is 

afgerond. 

6.3 Als een levering voor wat betreft hoeveelheden afwijkt van de Overeenkomst, zorgt 

Opdrachtnemer er voor dat de tekortkoming direct en voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer wordt hersteld.  

6.4 De Zaken zijn per (deel)levering voorzien van een paklijst en/of een vrachtbrief. Op de 

paklijst en/of vrachtbrief zijn het ordernummer van Evides, artikelnummers, aantallen 

en omschrijvingen vermeld.  
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6.5 Evides kan een levering uitstellen. Als het gaat om de levering van Zaken slaat 

Opdrachtnemer de Zaken op geschikte wijze, en voor risico van Opdrachtnemer op. 

Evides draagt in dat geval de redelijke kosten van opslag. 

6.6 Voor of bij levering kan een uiterlijke beoordeling van Diensten of Zaken plaatsvinden 

door Evides. Zo’n beoordeling houdt geen Acceptatie of Keuring in van een Dienst of 

Zaak. 

 

7 Verpakking Zaken 

7.1 Zaken zijn volgens de toepasselijke regelgeving en de instructies van Evides, 

deugdelijk en voor rekening van Opdrachtnemer verpakt. 

7.2 Verpakkingen – met uitzondering van leenverpakking - worden bij levering eigendom 

van Evides. Van een leenverpakking kan alleen sprake zijn indien dit is 

overeengekomen en als zodanig herkenbaar is. Leenverpakking wordt volgens 

afspraak met Evides door Opdrachtnemer opgehaald.  

 

8 Toebehoren 

8.1 Bij de levering levert Opdrachtnemer zonder extra kosten de onderdelen, 

hulpmaterialen, documentatie, certificaten, en instructieboeken in het Nederlands, die 

nodig zijn voor een goed en toegestaan gebruik door Evides van de Diensten en 

Zaken. 

8.2 Opdrachtnemer zal gedurende een periode die gelijk is aan de economische  

levensduur van de Dienst of Zaak (reserve)onderdelen leveren tegen de in de 

Overeenkomst overeengekomen prijzen.  

 

9 Eigendom 

9.1 De eigendom van Zaken gaat over op Evides op het moment dat de Zaken zijn 

geleverd, of indien dat eerder is op het moment van betaling. In dat laatste geval 

verklaart Opdrachtnemer de Zaken te houden voor Evides en Opdrachtnemer zal de 

Zaken identificeren als eigendom van Evides en apart en voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer voor Evides opslaan.  

9.2 Door Evides aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Hulpmiddelen blijven 

eigendom van Evides. Opdrachtnemer mag deze Hulpmiddelen niet veranderen of 

daarvan afwijken. 

9.3 Door Opdrachtnemer op kosten van Evides of met know how van Evides verkregen of 

gemaakte Hulpmiddelen worden op het moment van verkrijging of vervaardiging 

eigendom van Evides en worden gemerkt als eigendom van Evides.  

9.4 Hulpmiddelen die op grond van de artikelen 9.2 en 9.3 eigendom zijn van Evides 

worden door Opdrachtnemer niet veranderd of bewerkt of voor andere doeleinden 

gebruikt en worden met de (laatste) leverantie aan Evides (terug)geleverd.  

 

10 Keuringen 

10.1 Evides kan Diensten en Zaken voor, tijdens of na levering (laten) Keuren alsmede een 

kwaliteitsaudit uitvoeren. Als volgens Evides een Dienst of Zaak voldoet aan de 

Overeenkomst, kan Acceptatie plaatsvinden.  

10.2 Opdrachtnemer verleent kosteloos medewerking aan Keuringen, verleent toegang tot 

opslagplaatsen en geeft inlichtingen en documentatie.  

10.3 Als een Dienst of Zaak wordt afgekeurd, draagt Opdrachtnemer de kosten van een 

herkeuring. 

10.4 Een Keuring en de uitkomst daarvan laat de rechten van Evides op een goede 

nakoming door Opdrachtnemer van de Overeenkomst en uit hoofde van artikel 7: 17 

Burgerlijk Wetboek in stand. Artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 
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11 Kwaliteit, boete, garantie 

11.1 Diensten en Zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en: 

- zijn vrij van gebreken en (ontwerp)fouten, zijn nieuw en ongebruikt en zijn geschikt 

voor het doel waarvoor ze zijn bestemd; 

- voldoen aan wettelijke eisen – waaronder de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit 

en de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening - en 

overige voorschriften en aan de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, 

kwaliteits- en milieunormen; 

- voldoen aan de bij levering geldende NEN-normen of vergelijkbare en internationaal 

gebruikte kwaliteitsstandaarden, en beschikken over de relevante Kiwa (Water 

Mark)certificaten; 

11.2 Op Zaken en op aan Diensten of Zaken verbonden (Intellectuele Eigendoms)rechten 

rusten geen rechten van derden zoals beslagen of pandrechten.  

11.3 Zaken zijn bij levering klaar voor gebruik. 

11.4 Indien een Overeenkomst niet wordt nagekomen door Opdrachtnemer en waarbij de 

niet-nakoming niet aan Evides is te wijten, is Opdrachtnemer aan Evides een boete 

verschuldigd van 0,2% van de overeengekomen prijs voor de geleverde/te leveren 

Dienst of Zaak, vermeerderd met BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, 

tot een maximum van 8% van de overeengekomen prijs. Als nakoming van de 

Overeenkomst blijvend onmogelijk is, geldt de maximale boete. Alle andere rechten en 

vorderingen van Evides blijven in stand, waaronder het recht op schadevergoeding. 

11.5 Als in de Overeenkomst geen garantietermijn is afgesproken, geldt er een 

brancheconforme garantietermijn. De garantietermijn is in geen geval korter dan 24 

maanden en gaat in op het moment van Acceptatie. 

11.6 Voor reparaties, wijzigingen of vervangingen van (delen van) een Dienst of Zaak 

gelden dezelfde garantietermijnen. 

 

12 Herstel fouten, gebreken 

12.1 Als Diensten of Zaken niet voldoen aan een Overeenkomst, kan Evides ervoor kiezen 

Opdrachtnemer maatregelen voor herstel te laten nemen dan wel voor vervanging 

zorg te dragen. Deze maatregelen kunnen o.a. zijn, aanvulling, herstel of wijziging van 

een Dienst of Zaak of van een deel daarvan, en komen voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer. Evides kan ook kiezen voor (gedeeltelijke) ontbinding van de 

Overeenkomst, zoals genoemd in artikel 23.  

12.2 Als Opdrachtnemer de instructies van Evides niet of niet goed uitvoert of – naar 

verwachting - niet of niet goed kan uitvoeren, kan Evides de maatregelen voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer zelf (laten) uitvoeren.  

 

13 Betaling, facturering en eerste acceptatie 

13.1 De factuur van Opdrachtnemer is gespecificeerd en noemt o.a. ordernummers, 

factuurdatum en -nummer, geleverde Diensten en/of Zaken, BTW-bedrag en 

-nummer. Door Evides voor akkoord getekende en gespecificeerde 

(uren)verantwoordingstaten zijn bijgevoegd. 

13.2 De factuur staat op naam van de Evides entiteit die de opdracht heeft gegeven.  

Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur op voorwaarde dat 

levering volgens de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, en Acceptatie van de 

Diensten of Zaken heeft plaatsgevonden. Betaling houdt geen afstand van recht in.  

13.3 Evides kan de betaling geheel of gedeeltelijk opschorten als Evides van mening is dat 

Opdrachtnemer de Overeenkomst of een andere Overeenkomst niet nakomt of niet zal 

nakomen. 

13.4 Evides kan aan betaling de voorwaarde verbinden dat vooraf door Opdrachtnemer een 

onherroepelijke en voor Evides aanvaardbare bankgarantie wordt afgegeven die de 

verplichtingen van Leverancier uit de Overeenkomst zeker stelt.  
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13.5 Evides kan een vordering op Opdrachtnemer verrekenen met een vordering van 

Opdrachtnemer (of van een derde aan wie Opdrachtnemer de vordering op Evides 

heeft overgedragen) op Evides, dit ongeacht de rechtsverhouding waaruit de vordering 

voortkomt.  

 

14 Intellectueel eigendom 

14.1 Alle Intellectueel Eigendom van Maatwerk Diensten of Zaken is van Evides en wordt 

- als dat nodig is voor eigendomsoverdracht aan Evides – door of met medewerking 

van Opdrachtnemer en op de juiste wijze aan Evides geleverd.  

14.2 Alle Intellectueel Eigendom die ontstaat of gevestigd wordt in de context van de 

uitvoering van een Overeenkomst tot levering van Maatwerk Diensten of Zaken is van 

Evides en wordt door Opdrachtnemer of met medewerking van Opdrachtnemer en op 

de juiste wijze aan Evides geleverd.  

14.3 Als er geen sprake is van Maatwerk Diensten of Zaken of als Intellectueel Eigendom 

om andere redenen geen eigendom van Evides is geldt dat: 

a. Opdrachtnemer de gebruiksrechten aan Evides geeft die nodig zijn voor een goed, 

juist en door Evides gewenst gebruik van Diensten of Zaken; 

b. Opdrachtnemer op verzoek van Evides meewerkt aan het (voor zijn rekening) tot 

stand komen van een bewaargevingsovereenkomst over de broncodes van 

programmatuur.  

14.4 Opdrachtnemer garandeert dat de levering en het gebruik van Diensten en Zaken geen 

schending oplevert van (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden.  

14.5 In geval van een schending van rechten van derden neemt Opdrachtnemer – in 

overleg met Evides - maatregelen tot het opheffen van de schending. Daarnaast kan 

Evides in dat geval de maatregelen nemen die zij nodig vindt ter bescherming van 

haar belangen. 

14.6 Opdrachtnemer vrijwaart Evides voor alle schade die het gevolg is van een schending 

van rechten van derden.  

  

15 Geheimhouding 

15.1 Opdrachtnemer houdt alle van Evides ontvangen informatie geheim. Alleen met 

voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Evides kan informatie aan 

derden worden gegeven over het bestaan of de inhoud van een Overeenkomst. 

15.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Personeel van Opdrachtnemer en bij de 

uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden artikel 15.1 naleven. 

15.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover het gaat om openbare informatie of een 

wettelijke openbaarmakingsplicht.  

15.4 Bij schending van een geheimhoudingsplicht is Opdrachtnemer aan Evides een boete 

verschuldigd van € 25.000,-- per incident. Alle andere rechten en vorderingen van 

Evides blijven in stand, waaronder het recht op schadevergoeding.  

 

16 Personeel Opdrachtnemer 

16.1 Het Personeel van Opdrachtnemer is vakbekwaam, gekwalificeerd en voldoet aan door 

Evides gestelde eisen. Het staat onder adequate leiding en toezicht. Opdrachtnemer 

zorgt ervoor dat de arbeidsomstandighedenregels worden nageleefd.  

16.2 Op verzoek van Evides vervangt Opdrachtnemer niet voldoende bekwaam of 

gekwalificeerd Personeel. 

16.3 Personeel van Opdrachtnemer moet zich kunnen identificeren. Evides kan een kopie 

achterhouden van de identiteitsbewijzen van Personeel van Opdrachtnemer dat 

toegang tot haar terreinen wil. Op verzoek van Evides overhandigt Opdrachtnemer een 

kopie van deze identiteitsbewijzen. 

16.4 Opdrachtnemer geeft inzicht in de door zijn Personeel gewerkte uren. Hiervoor maakt 

Opdrachtnemer gebruik van urenstaten of andere overzichten volgens door Evides 

goedgekeurde modellen.  
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17 Werkzaamheden terreinen en gebouwen Evides of derden 

17.1 In geval van werkzaamheden bij Evides of op de locatie van een door Evides 

aangewezen derde, stelt Opdrachtnemer zich vooraf op de hoogte van de 

omstandigheden op de terreinen en in de gebouwen. Vertragingen en schades 

veroorzaakt door het niet voldoende rekening houden met deze omstandigheden, 

komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

17.2 Opdrachtnemer beschikt over, gezien de aard van Overeenkomst en de locatie, 

relevante VCA-diploma’s.  

17.3 Personeel of materieel van Opdrachtnemer zijn zo min mogelijk een belemmering voor 

de activiteiten van Evides of de derde. Te verwachten hinder wordt vooraf met Evides 

besproken. 

17.4 De door Opdrachtnemer te gebruiken materieel en materialen en de wijze van 

uitvoering voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en 

veiligheidsvoorschriften. Evides heeft het recht dit te controleren. Indien hier naar het 

oordeel van Evides niet aan wordt voldaan heeft Evides, voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer, het recht het werk geheel of gedeeltelijk stil te leggen.  

17.5 De werkzaamheden van Opdrachtnemer bij Evides vinden plaats binnen de op de 

desbetreffende locatie geldende reguliere werktijden. 

17.6 Opdrachtnemer maakt geen gebruik van materieel en materialen van Evides. 

17.7 Opdrachtnemer en diens Personeel zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de op 

de terreinen en in de gebouwen van Evides geldende voorschriften, waaronder die 

over veiligheid, gezondheid en milieu, en gedragen zich daarnaar bij de uitvoering van 

een Overeenkomst. Tot de regels en voorschriften behoren in ieder geval de Evides 

Huis- en Veiligheidsregels Derden, de Veiligheidsvoorschriften van de desbetreffende 

locatie en de algemene en specifieke regels over besmettelijke ziekten, hygiëne, 

veiligheid en milieu die voor Evides gelden.  

17.8 Werkzaamheden op de terreinen van Evides worden verricht volgens de criteria “Goud” 

van de “Barometer duurzaam Terreinbeheer” van de Stichting Milieukeur.  

17.9 Als een besmettelijke ziekte zoals genoemd in de Wet publieke gezondheid wordt 

vermoed of vastgesteld bij een Personeelslid van Opdrachtnemer of bij een persoon in 

de directe omgeving van zo’n Personeelslid, meldt Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan 

Evides.  

 

18 Werken 

18.1 Opdrachten waarbij werken het hoofdvoorwerp van de opdracht vormen zijn de 

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) en/of de Uniforme administratieve 

voorwaarden voor de uitvoering van Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) 

van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden met de Overeenkomst of deze 

Inkoopvoorwaarden, gaan de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden boven de UAV 

2012 en/of UAV-GC 2005).  

18.2 Werken worden voor risico van Opdrachtnemer uitgevoerd. Opdrachtnemer is 

aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van 

Werken tenzij de schade is ontstaan door het juist opvolgen van door Evides gegeven 

instructies en Opdrachtnemer aan zijn eigen (onderzoeks)plicht heeft voldaan. 

Schades worden onmiddellijk aan Evides gemeld. 

18.3 Opdrachtnemer zorgt voor de afvoer van het niet verontreinigd of niet asbesthoudende 

afval dat ontstaat bij de uitvoering van de werkzaamheden en draagt hier de kosten 

van. Voor de afvoer van verontreinigde en asbesthoudende grond en asbesthoudende 

stoffen draagt Evides zorg.  
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19 Overdracht Overeenkomst 

19.1 Een Partij mag een Overeenkomst of een recht of verplichting daaruit niet overdragen 

aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de 

andere Partij. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

19.2 De overdragende Partij zorgt ervoor dat de overdracht goed, volledig en voor eigen 

rekening en risico gebeurt. De Partij zorgt ervoor dat de overnemende derde alle 

informatie heeft die nodig is voor een goede nakoming van de verplichtingen aan de 

niet overdragende Partij en staat daar ook na de overdracht voor in.  

   

20 Onderaanneming, Inleenkrachten 

20.1 Gebruik van Onderaannemers door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een 

Overeenkomst is alleen toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming van 

Evides. Evides kan aan toestemming voorwaarden verbinden. 

20.2 Opdrachtnemer geeft de door Evides gevraagde gegevens over Onderaannemers, over 

welke personen in dienst van Onderaannemers zijn ingezet voor de uitvoering van een 

Overeenkomst en over in hoeverre Onderaannemers voldoen aan de verplichtingen 

genoemd in artikel 21.  

20.3 Als er goede redenen zijn om aan te nemen dat Opdrachtnemer een Overeenkomst 

niet goed of tijdig zal uitvoeren, zal Opdrachtnemer in overleg met Evides 

Onderaannemers inschakelen bij de verdere uitvoering van de Overeenkomst.  

20.4 Ingeval Opdrachtnemer nalatig is, of dreigt te zijn, in het voldoen van zijn 

betalingsverplichtingen aan door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een 

Overeenkomst ingeschakelde Onderaannemers of Inleenkrachten kan Evides ervoor 

kiezen een bedrag gelijk aan de door Opdrachtnemer aan de Onderaannemer/Inleen-

kracht te betalen vergoeding, of een deel daarvan, op de rekening van de 

Onderaannemer/Inleenkracht te betalen. Evides geeft hiervan dan schriftelijk of 

elektronisch bericht aan Opdrachtnemer. De betaling op de rekening van 

Onderaannemer/Inleenkracht geldt als betaling aan Opdrachtnemer en Evides kan dit 

in mindering brengen op de door Evides aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding. 

20.5 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor Onderaannemers en vrijwaart Evides voor 

vorderingen van Onderaannemers. 

 

21 Keten- en inleenaansprakelijkheid 

21.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij en de door hem voor de uitvoering van een 

Overeenkomst ingeschakelde Onderaannemers voldoen aan de aangifte- en 

betalingsverplichtingen aan UWV en belastingdienst. Opdrachtnemer vrijwaart Evides 

voor aanspraken in verband met niet nagekomen verplichtingen.  

21.2 Op verzoek van Evides geeft Opdrachtnemer bewijs van betaling door hem en 

Onderaannemers door middel van een “Verklaring Betalingsgedrag keten- en 

inlenersaansprakelijkheid”, en geeft aan Evides inzicht in zijn administratie. 

21.3 Evides heeft het recht de door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van een 

Overeenkomst af te dragen loonbelasting en premies volks- en 

werknemersverzekeringen, waarvoor Evides hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, 

aan Opdrachtnemer te betalen door storting op de geblokkeerde rekening (g-rekening) 

van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer geeft hier alle medewerking aan. 

21.4 Evides kan namens Opdrachtnemer de bedragen ook direct aan UWV en/of 

belastingdienst afdragen dan wel kan staan op afgifte van een bewijs van vrijwaring 

door OBK. 

21.5 Opdrachtnemer, die als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaamheden 

uitvoert, gaat akkoord met de voorwaarden van de “Overeenkomst van opdracht”, die 

gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 

9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst. Opdrachtnemer zal op eventueel 

verzoek van Evides bedoelde overeenkomst separaat ondertekenen.  
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22 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

22.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade van Evides of derden, die het gevolg is 

van het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van een Overeenkomst door 

Opdrachtnemer, en vergoedt deze schade.  

22.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bevat ook schade als gevolg van een 

productaansprakelijkheid van Evides of derden die het gevolg is van een tekortkoming 

in de nakoming van een Overeenkomst door Opdrachtnemer. 

22.3 De door Opdrachtnemer te betalen schade is gemaximeerd tot € 2.500.000,-- per  

(deel)opdracht.  

22.4 Opdrachtnemer vrijwaart Evides, waaronder het Personeel van Evides, voor alle 

vorderingen van derden als gevolg van het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen 

van een Overeenkomst door Opdrachtnemer. Personeel van Evides kan als derde 

gelden. 

22.5 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden 

- voor een bedrag van teminste € 2.500.000,-- per incident - voor  

bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade 

toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Evides.  

22.6 Opdrachtnemer legt op verzoek van Evides een gewaarmerkt verzekeringscertificaat 

dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze 

verzekering over. Opdrachtnemer beeindigt noch wijzigt zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Evides de verzekeringsovereenkomst. De 

Opdrachtnemer is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten nadele van Evides te 

wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande toestemming van Evides is verkregen. De door 

de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de 

overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. 

 

 

23 Ontbinding en opschorting 

23.1 Als Opdrachtnemer een Overeenkomst, na een schriftelijke aanmaning van Evides 

waarin een hersteltermijn van 10 werkdagen wordt gegund, niet, niet behoorlijk of niet 

tijdig nakomt, dan is Opdrachtnemer in verzuim en heeft Evides zonder plicht tot 

schadevergoeding het recht:  

a. de Overeenkomst per direct, geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van 

schriftelijk of elektronisch bericht aan Opdrachtnemer, en/of  

b. om haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zoals 

bepaald in artikel 13.3.  

23.2 Evides heeft daarnaast, zonder plicht tot schadevergoeding en zonder 

ingebrekestelling, het recht de in artikel 23.1 genoemde maatregelen te nemen: 

a. in geval van een (dreigende) surseance van betaling of faillissement van 

Opdrachtnemer of van een derde die zich voor Opdrachtnemer garant heeft 

gesteld, of als op een (aanmerkelijk) deel van het vermogen van Opdrachtnemer 

of van de garant beslag wordt gelegd; 

b. als Opdrachtnemer zijn activiteiten staakt of besluit tot opheffing van zijn 

onderneming; 

c. als er sprake is van achterstallige betaling door Opdrachtnemer van sociale 

loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen zoals genoemd in 

artikel 21; 

d. in geval van een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 24.2. 

e. als een Overeenkomst (mogelijk) in strijd met (EG-)aanbestedingsregels is; 

f. als Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn de eventueel gevraagde 

overeenkomst zoals bedoeld in artikel 21.5 wil aangaan. 

 



 

Algemene Inkoopvoorwaarden Evides, versie 1 januari 2019 11 van 11 

24 Overmacht 

24.1 In geval van overmacht zal de Partij die daardoor wordt getroffen hiervan per direct 

schriftelijk of elektronisch bericht geven aan de andere Partij. Daarbij worden 

genoemd: de omstandigheden van de overmacht, getroffen en/of voorgenomen 

maatregelen en vermoede duur van de vertraging. De Partij die een beroep doet op 

overmacht moet de overmacht kunnen aantonen. 

24.2 Als een situatie van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer 30 (dertig) dagen of 

langer duurt, definitief blijkt, of als Evides als gevolg van die overmacht voor haar 

geldende termijnen niet kan nakomen kan Evides de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk ontbinden, zoals bepaald in artikel 23.  

24.3 Onder overmacht wordt o.a. niet verstaan gebrek aan Personeel, (bedrijfs-)stakingen, 

toerekenbare tekortkoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of 

onderaannemers, prijsstijgingen of vertraagde levering of uitval van materialen, 

liquiditeits- of solvabiliteitproblemen.  

24.4 Onder overmacht aan de zijde van Evides wordt in ieder geval verstaan een situatie 

van terroristische dreiging.   

 

25 Overige 

25.1 Als bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, raakt dit de 

geldigheid van de andere bepalingen niet. In geval van niet rechtsgeldige bepalingen 

in deze Inkoopvoorwaarden zijn Partijen gebonden door regels die zoveel mogelijk 

gelijk zijn en die niet nietig of vernietigbaar zijn. 

25.2 (Tussentijdse) beëindiging van een Overeenkomst ontslaat Partijen niet van de 

bepalingen die naar hun aard voortduren na afloop van de Overeenkomst, zoals die 

over geheimhouding, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom. 

25.3 Op een Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag inzake 

internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens 

Koopverdrag) is niet van toepassing. 

25.4 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam tenzij 

Evides aangeeft het geschil door mediation te willen oplossen. In dat geval vindt 

mediation plaats volgens de regels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) te 

Rotterdam. Een en ander staat het vragen van een voorlopige voorziening in kort 

geding echter niet in de weg. 

25.5 Alle communicatie en correspondentie is Nederlandstalig. Chauffeurs, meewerkende 

voorlieden, uitvoerders en hoger gekwalificeerd personeel zijn de Nederlandse taal 

voldoende machtig in woord en geschrift. 
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