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Hoofdstuk 1 Algemeen 

1.1 Definities 
 
In deze Offerteaanvraag wordt gebruik gemaakt van de navolgende definities. Definities 
worden met een hoofdletter beschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook 
het meervoud daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het 
enkelvoud daaronder begrepen.  
 
Aanbestedende Dienst 
De Aanbestedende Dienst is de gemeente Venlo 
 
Aanbestedingsdocumenten 
De documenten die door of namens de Aanbestedende Dienst zijn opgesteld ten behoeve van 
de Aanbestedingsprocedure. Deze bestaan in ieder geval uit:  
- de Offerteaanvraag 
- eventuele Nota’s van Inlichtingen 
 
Aanbestedingsprocedure 
Onderhavige procedure, waarbij op transparante wijze door de Aanbestedende Dienst een 
overheidsopdracht in de markt wordt gezet.  
 
Beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie zal bestaan uit leden van de projectgroep en zal de Inschrijvingen 
inhoudelijk beoordelen. In de projectgroep is zowel inhoudelijke deskundigheid als procedurele 
en juridische deskundigheid vertegenwoordigd. 
 
Contactpersoon 
Persoon die namens de Aanbestedende Dienst als aanspreekpunt fungeert voor de 
Inschrijvers. 
 
C2C 
Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) is een ontwerpconcept, een toekomstvisie, een nieuwe 
manier van systeemdenken ontwikkeld door architect William McDonough en chemicus 
Michael Braungart op basis van eco-effectiviteit. Daar waar het bij eco-efficiency draait om het 
beperken van schade aan het milieu en het reduceren van afval en vervuiling, gaat het bij eco-
effectiviteit om het maximaliseren van de positieve effecten van een systeem. 

Het principe voor hun ontwerpen ontlenen McDonough en Braungart aan de werking van 
ecosystemen, waarin het ene organisme een functie heeft voor andere organismen. Hierbij 
staan kenmerken als samenwerking (symbiose), het dienen als voedsel en onderlinge 
verrijking centraal. 

Cradle to Cradle (C2C) betekent dat producten dusdanig moeten zijn ontworpen dat zij na 
gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of een 
voedende functie moeten hebben (afval is voedsel) voor het systeem als geheel. McDonough 
en Braungart maken hiervoor primair onderscheid in twee soorten bouwstoffen: biologische en 
technische. Om bouwstoffen na het afdanken van een product terug te brengen in de 
(ecologische) kringloop of te kunnen herwinnen, dient een product te bestaan uit een systeem 
die kunnen dienen als voedsel in volgende cycli. 

Een ander belangrijk aspect in het kader van eco-effectiviteit is het het bieden van meerwaarde 
aan de omgeving of een (eco)systeem. Zo hebben bijvoorbeeld wijken of gebouwen een 
meerwaarde voor hun omgeving als de gebouwen meer energie leveren dan er wordt gebruikt 
of als het afgevoerde water schoner is dan het toegevoerde water. Het visionaire concept heeft 
al geleid tot succesvolle producten en kan verschillende grote bedrijven tot haar aanhangers 
rekenen. In de praktijk is gebleken dat dit niet alleen winst voor het milieu oplevert, maar ook 
economische kansen biedt voor het bedrijfsleven. 
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Definitieve gunning 
Gunning welke 15 dagen na de bekendmaking van het Voornemen tot gunning en definitieve 
besluitvorming plaatsvindt, indien geen gegronde bezwaren ertegen zijn bevonden en die 
gevolgd wordt door het ondertekenen van de Overeenkomst. 
 
Gunningcriterium 
Het criterium waarop de Inschrijvingen worden beoordeeld: de economisch meest voordelige 
inschrijving. 
 
Inschrijver 
De onderneming die een Inschrijving indient die gebaseerd is op de 
Aanbestedingsdocumenten. 
 
Inschrijving 
De offerte van de Inschrijver, die gebaseerd is op de Aanbestedingsdocumenten. 
 
Minimumeisen 
Eisen van kwalitatieve aard waaraan een Inschrijver minimaal dient te voldoen teneinde voor 
deelneming aan de aanbesteding in aanmerking te kunnen komen. 
 
Nota van Inlichtingen 
Document waarin vragen en antwoorden zijn opgenomen naar aanleiding van de tijdig 
ingekomen verzoeken om nadere informatie en dat verzonden wordt aan alle ontvangers van 
deze Offerteaanvraag.  
 
Offerteaanvraag 
Onderhavig document waarin de Aanbestedingsprocedure wordt beschreven en welke 
werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden, onder welke (rand)voorwaarden. 
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Opdracht 
De opdracht die onderwerp is van de Overeenkomst, die gesloten zal worden tussen 
Aanbestedende Dienst en Opdrachtnemer. 
 
Opdrachtgever 
De opdrachtgever van de Overeenkomst, zijnde de gemeente Venlo. 
 
Opdrachtnemer 
De Opdrachtnemer van de Overeenkomst, zijnde de Inschrijver aan wie de Opdracht is 
gegund. 
 
Overeenkomst 
Het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van nader te bepalen 
gedeelten van de Aanbestedingsdocumenten, de Inschrijving van de opdrachtnemer en overige 
tijdens de Aanbestedingsprocedure aan de orde gekomen zaken. 
 
Programma van Eisen en Wensen 
Het programma van eisen en wensen dat de Aanbestedende Dienst heeft opgesteld en dat 
deel uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten.  
 
REACH 
REACH staat voor  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical 
substances en is als EU richtlijn op 1 juni 2007 in werking getreden.  
 
Subgunningcriteria 
De inhoudelijke criteria voor de keuze van de economisch meest voordelige aanbieding. 
 
Verklaringen 
Invulformulieren teneinde het betreffende te verklaren, zonder dat de Inschrijver bij de offerte 
daar meteen bewijsmiddelen voor dient te overleggen. 
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1.2 Inleiding 
 
Deze Offerteaanvraag bevat alle benodigde informatie over de inhoud van de Opdracht en over 
de procedure die de Aanbestedende Dienst zal volgen om tot een Overeenkomst te komen met 
een onderneming aan wie de uitvoering van de Opdracht gegund wordt.  
 
De Offerteaanvraag bestaat uit zes hoofdstukken.  
- Hoofdstuk 1 bevat de definities en een inleiding. 
- Hoofdstuk 2 bevat informatie over de Opdracht.  
- Hoofdstuk 3 bevat informatie over de Aanbestedende Dienst en de regels en voorschriften 

 met betrekking tot de Aanbestedingsprocedure.  
- Hoofdstuk 4 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot de Inschrijvingen en de 

 Inschrijver en de beoordeling hiervan. 
- Hoofdstuk 5 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot het Gunningcriteria en 

 de Subgunningscriteria en de beoordeling hiervan. 
- Hoofdstuk 6 bevat de bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag. 
 
Deze Offerteaanvraag is bedoeld voor exclusief gebruik door degenen aan wie het is verstrekt 
ten behoeve van het indienen van een Inschrijving.  
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Hoofdstuk 2 Opdrachtomschrijving 
 

2.1 Algemene beschrijving van de Aanbestedende Dienst 

Vanaf 1 januari 2010 vormen de gemeenten Venlo en Arcen en Velden de nieuwe gemeente 
Venlo; met ruim 100.000 inwoners het krachtig kloppend hart van Noord-Limburg. 
 
De regio Venlo wil hét kenniscentrum voor ondernemen volgens de cradle to cradle filosofie 
van Nederland zijn. De ambitie is dat "duurzaam & Cradle to Cradle" denken dagelijkse praktijk 
wordt voor iedere burger en ondernemer. Na een periode van het efficiënt reduceren en 
compenseren van schadelijke effecten ondergaan we nu de transitie naar een effectieve 
duurzame (cradle to Cradle) aanpak zonder schadelijke gevolgen. Een eco-effectieve aanpak 
zorgt voor toegevoegde waarden. Met deze strategie wordt de eerste stap naar een transitie 
van een lineair- naar een cyclisch systeem gevormd. Een benadering zonder schadelijke 
effecten op het milieu.  
 
De gemeente Venlo wil met het project Cradle to Cradle (C2C) een belangrijke bijdrage leveren 
aan het realiseren van haar groeiambitie. Ook wil de gemeente Venlo met het verder 
versterken van de kennisinfrastructuur met C2C een bijdrage leveren aan het verhogen van het 
gemiddelde opleidingsniveau van haar (beroeps)bevolking. Verder wordt C2C gezien als een 
belangrijk instrument dat een bijdrage kan leveren aan het versterken van het innovatieve 
vermogen van (het bedrijfsleven en kennisinstellingen) in deze regio en het aantrekken van 
investeringen.  
 
Binnen Regio Venlo spreken het bedrijfsleven en de lokale overheid uit zich bewust te willen 
profileren met duurzame ontwikkeling. Venlo is hiermee de eerste regio in de wereld die de 
Cradle to Cradle-principes volledig in praktijk wil brengen.  
 
Om deze ambities te helpen verwezenlijken heeft de gemeente Venlo onlangs de stichting C2C 
ExpoLAB opgericht. De stichting C2C ExpoLAB wil projecten, ondernemers, onderwijs- en 
kennisinstellingen ondersteunen in hun innovatieve projecten, door hun wegwijs te maken in 
het implementeren van de Cradle to Cradle- benadering. Processen tot het komen van C2C-
toepassingen in gebouwen, gebiedsontwikkeling en producten worden in het C2C ExpoLAB 
zorgvuldig gedocumenteerd.  
Daarnaast biedt de atelier- & expositieruimte van het C2C ExpoLAB de mogelijkheid om in de 
praktijk te tonen hoe duurzame (in de zin van Cradle to Cradle) meubelen en interieur 
elementen toegepast kunnen worden in een kantooromgeving. 
 

2.2 Inhoud van de opdracht 

 
Het contracteren van één (1) Opdrachtnemer, die voor het C2C ExpoLAB een complete 
inrichtingsoplossing biedt. Deze oplossing moet binnen het bestaande gebouw, maximaal 
bijdragen aan een gezond- en prettig leef- en werkklimaat. Binnen dit gezonde- en prettige 
leefklimaat is behoefte aan vergader-, werk-, wacht,- en afscheidingsoplossingen.  
 
De te leveren oplossing moet maximaal voldoen aan het vereiste van C2C en duurzaamheid. 
C2C ExpoLAB wil geen eigenaar van grondstoffen worden en is op zoek naar een oplossing, 
waarbij leveranciers de onderdelen van de oplossing als diensten aanbieden.  
 
C2C ExpoLAB geeft de Opdrachtnemer de ruimte om beeldmerken en logo’s van gebruikte 
oplossingen zichtbaar te plaatsen op alle delen van de inrichting. Daarnaast neemt C2C 
ExpoLAB dit inrichtingsvraagstuk als ‘case’ mee in haar bedrijfspresentatie en diverse 
workshops en seminars als voorbeeld voor hoe kan worden omgegaan met het implementeren 
van C2C bij inrichtingsvraagstukken in de gebouwde omgeving. 
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De omvang van de Opdracht is als volgt: 
• Situatie 1: 2011 de atelier- & kantoorruimte van het C2C ExpoLAB is voor de eerste 7 

maanden gevestigd bij de gemeente Venlo in een tijdelijk onderkomen aan de 
Garnizoensweg 3 te Venlo. Het totaal opp. van de atelier- & kantoorruimte is ±120m2. 
Benodigd is: 

o 1 volledig geoutilleerde flexibele vergaderplek voor maximaal 25 personen (voor 
de ateliers) 

o 5 volledig geoutilleerde werkplekken  
o Ingerichte ontvangstruimte  
o Groenoplossingen (functioneel inrichten met planten bijv. afscheidingen) 
o Flexibele afscheidingsmogelijkheden 
o Vloerbekleding 
o Wandbekleding 
o Kast/ opbergruimte 
o Volledig geoutilleerde pantry 
o Garderobe 

• Situatie 2: de atelier- & kantoorruimte van het C2C ExpoLAB verhuist medio 2011 naar 
de Innovatoren die gebouwd wordt op het terrein van de Floriade te Venlo 
(www.floriade.nl). De totale atelier- & kantoorruimte groeit dan naar ±250 m2. 

• Na verhuizing van het tijdelijk onderkomen naar de Innovatoren moet de tijdelijke 
ruimte op het Kazerneterrein in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.   

• De Aanbestedende dienst is op zoek naar innovatieve Cradle to Cradle (inspired) 
oplossingen.  

2.3 Looptijd van de opdracht 
 
De beoogde ingangsdatum van de Opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding 
van de Overeenkomst, welke is voorzien met ingang van 15 april 2011 tot 31 december 2015 of 
indien de oplevering van de Innovatoren vertraging oploopt, zodra de inrichting van de ruimte 
bij de Innvatoren gereed is.   

2.4 Programma van Eisen en Wensen 
 
Het Programma van Eisen is als bijlage 15 tabblad 1 toegevoegd. 
 
Het niet voldoen aan een van de gestelde Eisen leidt tot het niet verder beoordelen van uw 
Inschrijving, deze wordt terzijde gelegd.  

 
De vragen die het C2C ExpoLAB aan u stelt in verband met het aan te bieden kantoorconcept 
staan in bijlage 15  tabbladen 2 tot en met 4. De prijs wordt opgegeven via bijlage.12 Voor wat 
betreft de beoordeling van deze onderdelen en van de prijs wordt verwezen naar paragraaf 5.1 
tot en met 5.3. 
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Hoofdstuk 3  De Aanbestedingsprocedure 

3.1 De Aanbestedende Dienst 
 
Naam:   Gemeente Venlo namens Stichting C2C ExpoLAB 
Postadres:    Postbus 3434 
    5902 RK  Venlo 
Bezoekadres:  Garnizoenweg 3 
Telefoon:   077 - 3596666 
E-mail:   info@venlo.nl 
Internet:   www.venlo.nl 
 
De Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen om de Opdracht aan te besteden door middel 
van een Nationale openbare procedure. 
 
De Opdrachtgever van deze Opdracht is het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Venlo en wordt in deze aanbestedingsprocedure vertegenwoordigd door het 
Afdelingshoofd ECCEA, de heer Frank Hoens. Ten behoeve van deze Aanbestedingsprocedure 
is een projectgroep opgericht, waarin zowel inhoudelijke deskundigheid als procedurele en 
juridische deskundigheid vertegenwoordigd is.  
 

3.2 Tijdspad van de Aanbestedingsprocedure 
 
In onderstaande tabel is een planning weergegeven. Aan de vermelde data en aanduidingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Activiteit 2011 

Uiterste datum voor het stellen van vragen 22 februari, 14.00 
Antwoorden naar leveranciers 25 februari 
Aanbesteding (inschrijvingen binnen) 18 maart  
Voornemen gunning 13 april 
Definitieve gunning  28 april 
Contractondertekening Direct na 28 april 
Startdatum Opdracht   Direct na 28 april 

3.3 Contactpersoon 
 
De contactpersoon voor deze aanbesteding is: 
 
Naam: Bonnie Epema     
Email: aanbestedingeninkoop@venlo.nl     

3.4 Inlichtingen 
 
Er is gelegenheid om de Contactpersoon om nadere informatie te vragen en opmerkingen te 
maken bij deze Offerteaanvraag. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan met andere personen dan 
de Contactpersoon of op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen met de 
Contactpersoon, op straffe van uitsluiting! 
 
Alle communicatie vindt uitsluitend schriftelijk plaats. Schriftelijk betekent per post. 
Communicatie mag in verband met de snelheid per e-mail of fax plaatsvinden, mits deze altijd 
wordt bevestigd per post. Bij eventuele tegenstrijdigheden is de communicatie per post leidend. 
In dat geval geldt overigens wel als datum van ontvangst de dag waarop de Aanbestedende 
Dienst de vragen elektronisch heeft ontvangen. 
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Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de Offerteaanvraag kunnen uiterlijk tot 22 
februari 2011, 14.00 uur per mail worden ingediend bij de Contactpersoon. Tevens kunt u uw 
verbetervoorstellen ten aanzien van de concept – overeenkomst doorgeven. De 
Aanbestedende Dienst kan deze voorstellen (deels) overnemen en behoudt zich het recht voor 
de voorstellen niet over te nemen. Bij de nota van inlichtingen wordt een nieuwe versie van de 
overeenkomst verzonden, deze versie is geen concept en dient zonder voorbehoud te worden 
geaccepteerd. Dit is een Minimumeis. 
 
De vragen zullen uiterlijk op 25 februari 2011 door de Aanbestedende Dienst worden 
beantwoord.  
 
De Nota van Inlichtingen wordt op www.aanbestedingskalender.nl gepubliceerd. 
 
Omwille van een vlotte en gerichte beantwoording dient u de vragen uitsluitend in te dienen 
conform de indeling en opmaak van het volgende voorbeeld (zie bijlage 11). De vragen dienen 
in Word of .odt te worden aangeleverd en niet in PDF: 
 

 Hoofdstuk Pagina nr.  

Vraag 1 2.4 7  

Antwoord 1    

Vraag 2     

Antwoord 2    
 

3.5 Indienen Inschrijving 
 
Uiterlijk op 18 maart 2011, 14.00 uur dient de Inschrijving, inclusief alle vereiste documenten, 
schriftelijk, per post dan wel persoonlijk ingediend te zijn.  
 
De Inschrijving dient in enkelvoud ingediend te worden, dit is de originele versie. Naast de 
papieren versie dient een digitale versie op USB stick te worden aangeboden.  
 
De Inschrijving dient ingediend te worden op onderstaand adres: 
 
Gemeente Venlo 
t.a.v. Bonnie Epema 
Garnizoenweg 3 
Gebouw C kamer 2.04 
5911 HA Venlo 
 
Openingstijden receptie inleveradres: 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 
De Inschrijving dient in een gesloten envelop ingediend te worden, met voormeld adres en de 
vermelding: ‘INSCHRIJVING TEN BEHOEVE VAN DE AANBESTEDING VAN 
KANTOORCONCEPT VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK, NIET OPENEN VOOR 18 
MAART 2011, 14.00’ 
 
Aangezien de envelop tot de sluitingsdatum ongeopend bewaard wordt, dient u geen andere 
van u afkomstige stukken bij te sluiten. Gebruik om die reden de envelop niet voor het 
inwinnen van nadere inlichtingen over de aanbesteding. 
 
TE LAAT INGEDIENDE INSCHRIJVINGEN ZULLEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN 

WORDEN. 

 
Indien u de Inschrijving persoonlijk indient wordt u een ontvangstbevestiging verstrekt waarop 
datum en tijdstip van ontvangst staan vermeld. 
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3.6 Terugtrekking 
 
Een Inschrijver kan zich tot de datum en het tijdstip waarop de Inschrijving ingediend moeten 
worden terugtrekken uit de aanbestedingsprocedure. Een Inschrijver die een Inschrijving heeft 
ingediend kan zich niet meer terugtrekken.  

3.7 Intrekking Aanbestedingsprocedure 
 
De Aanbestedende Dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om de 
Aanbestedingsprocedure (tussentijds) stop te zetten of eenzijdig in te trekken. Inschrijvers 
hebben geen recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade.  
 
Voor dit project is een vast budget beschikbaar dat niet kan worden overschreden. Dit budget 
is € 50.000,-- voor de duur van de overeenkomst. Indien dit bedrag wordt overschreden, wordt 
de Inschrijving ongeldig verklaard en niet meer verder beoordeeld. 
 
3.8 Gestanddoening 
 
De Inschrijver doet zijn Inschrijving gestand voor een periode van 3 maanden gerekend vanaf 
de sluitingsdatum 18 maart 2011 voor het indienen van de Inschrijvingen. 
 
De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor de Inschrijvers te verzoeken de 
gestanddoeningstermijn te verlengen. 

3.9 Toepasselijke recht en geschillen 
 
Op zowel deze Aanbestedingsprocedure als de te sluiten Overeenkomst is het Nederlandse 
recht van toepassing. 
Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige Aanbestedingsprocedure alsmede uit de te 
sluiten Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter 
in het arrondissement Roermond.  

3.10 Aansprakelijkheid Aanbestedende Dienst 
 
Deze Offerteaanvraag is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De 
Aanbestedende Dienst is niet aansprakelijk voor eventuele tegenstrijdigheden, 
onvolkomenheden en/ of onjuistheden. Indien de Inschrijver eventuele tegenstrijdigheden, 
onvolkomenheden en/of onjuistheden constateert, dan dient deze de Aanbestedende Dienst 
hiervan schriftelijk 14 dagen vóór zijn inschrijving op de hoogte te stellen.  
De Aanbestedende Dienst zal per geval de eventuele gevolgen van de tegenstrijdigheden, 
onvolkomenheden en/of onjuistheden beoordelen en beoordelen en bezien of en eventueel hoe 
zij die gevolgen zal proberen op te heffen. Indien, bij verzuim van het hiervoor bepaalde, na 
inschrijving of gunning blijkt dat er en er wel degelijk tegenstrijdigheden, onvolkomenheden 
en/of onjuistheden aanwezig zijn dan komen deze voor rekening en risico van de Inschrijver. 

3.11 Tegemoetkoming inschrijvingskosten 
 
De door de Inschrijver gemaakte kosten voor het opstellen van de Inschrijving worden in geen 
geval vergoed. Ook andere door de Inschrijver gemaakte kosten gemaakt gedurende de 
gehele Aanbestedingsprocedure worden op geen enkele wijze vergoed. 

3.12 Geheimhouding 
 
Een Inschrijver zal vanuit zijn of haar onderneming geen informatie, welke door de 
Aanbestedende Dienst als vertrouwelijk wordt aangemerkt, aan derden ter beschikking stellen.  
Indien de Inschrijver een onderaannemer wenst in te zetten, is de Inschrijver gerechtigd de 
benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze onderaannemer 
zich aan het voorgenoemde houdt. 
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3.13 Holding/Dochteronderneming 

Wanneer een holding zich aanmeldt voor deze Aanbestedingsprocedure, mag een 
dochteronderneming van deze holding zich niet Aanmelden voor de Aanbestedingsprocedure. 
Indien een dochteronderneming, onderdeel van een holding, zich aanmeldt voor deze 
Aanbestedingsprocedure, mag de holding zich niet aanmelden voor deze 
Aanbestedingsprocedure. Alle op straffe van uitsluiting. 

3.14 Besluitvorming omtrent de gunning 
 
De Inschrijvingen worden beoordeeld zoals omschreven in hoofdstuk 4 en 5. 
De Aanbestedende Dienst zal haar voornemen tot gunning bekendmaken aan de Inschrijver 
met de inschrijving die het beste scoort.  
 
Een Inschrijver die bezwaar wil maken dient dit schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken 
aan de Aanbestedende Dienst, binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de 
dagtekening van het voornemen tot gunning.  
Dit schriftelijke bezwaar dient vergezeld te gaan met een afschrift van een conceptdagvaarding 
voor een voorlopige voorziening. De betreffende Inschrijver dient de dagvaarding op straffe van 
niet-ontvankelijkheid binnen de betreffende 15 dagen termijn uit te brengen. 
De Aanbestedende Dienst zal de Opdracht in beginsel definitief gunnen aan de Inschrijver met 
de economisch meest voordelige inschrijving indien binnen de termijn van 15 dagen geen 
bezwaren op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt of als er binnen die termijn geen 
dagvaarding is uitgebracht voor een voorlopige voorziening.  
Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een Inschrijver die nog steeds voldoet aan alle 
in deze Offerteaanvraag gestelde eisen. De definitieve besluitvorming dient goedgekeurd te 
worden door of namens het college van burgemeester en wethouders. 

3.15 Overeenkomst en akkoordverklaring (bijlage 13 en 14) 
 
In bijlage 13 wordt een conceptovereenkomst meegezonden. U dient onvoorwaardelijk akkoord 
te gaan met overeenkomst zoals verzonden bij de Nota van Inlichtingen. Dit is een 
Minimumeis.  
 

3.16 Algemene Inkoopvoorwaarden 
 
Inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden 
bij gunning van de Opdracht aan haar onderneming niet van toepassing zijn en verklaart zich 
hiermee bereid om bij de gunning af te wijken van de door haar gehanteerde 
standaardvoorwaarden. Uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden diensten en leveringen 
2008 van de Aanbestedende Dienst zullen van toepassing zijn. 
 
 

3.17 Akkoordverklaring Aanbestedingsprocedure (bijlage 2) 

De Inschrijver dient zich volledig te conformeren aan de Aanbestedingsprocedure, zoals 
hiervoor is omschreven. Daartoe dient u de Akkoordverklaring Aanbestedingsprocedure, 
opgenomen in bijlage 2, in te vullen en aan uw inschrijving toe te voegen. 
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Hoofdstuk 4 Uitsluitingsgronden, kwalitatieve Minimumeisen en 
 Verklaringen  

4.1 Beoordeling van de Inschrijvingen 
 
Stap 1  vaststellen van de volledigheid en geldigheid van de Inschrijvingen 
 
Stap 2  beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen op de 

uitsluitingsgronden en kwalitatieve Minimumeisen (kwalificatie van de 
Inschrijver) 

 
Stap 3  beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen aan de hand van de  
   Subgunningscriteria (bepalen van economisch meest voordelige inschrijving) 
 
Stap 1 
De Inschrijving moet volledig en geldig zijn. 
 
Volledig betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden ook feitelijk en compleet 
worden overlegd op de voorgeschreven wijze en de volgorde van opnemen die in deze 
Offerteaanvraag is voorgeschreven (zie ook paragraaf 4.2 Checklist).  
 
Geldig betekent dat de ingediende stukken, waar gevraagd, door de daarvoor bevoegde 
persoon rechtsgeldig zijn ondertekend en voldoen aan de eisen die eraan zijn gesteld. De in te 
vullen Verklaringen zijn als Worddocument bij de Aanbestedende Dienst op te vragen (zie ook 
paragraaf 4.11 verklaringen en bewijsmiddelen). 
 
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vaste tekst van de formulieren te wijzigen, op 
straffe van uitsluiting. 
 

NB: onvolledige of ongeldige Inschrijvingen leiden tot uitsluiting van verdere deelname 
(afgezien de mogelijkheden die een kennelijke omissie biedt tot navraag). 
 
De Inschrijver dient bij een vraag van de Aanbestedende dienst, met als doel de omissie op te 
heffen, te reageren binnen de door de Aanbestedende dienst aangegeven termijn. Bij het niet 
reageren van de Inschrijver binnen de aangegeven termijn wordt  de Inschrijving ter zijde 
gelegd en komt deze niet meer in aanmerking voor verdere beoordeling. 
 
Stap 2 
Beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen geschiedt aan de hand van de 
uitsluitinggronden en de kwalitatieve Minimumeisen, waaraan de Inschrijvers dienen te 
voldoen. Voldoet een Inschrijver niet aan één of meerdere van deze Minimumeisen of juist wél 
aan één van de uitsluitinggronden, dan wordt de Inschrijving terzijde gelegd. 
 
Stap 3 
De geldige en volledige Inschrijvingen worden afzonderlijk beoordeeld op de genoemde 
Subgunningscriteria door de leden van de Beoordelingscommissie, volgens de methode zoals 
beschreven in hoofdstuk 5.  

4.2 Checklist (bijlage 1) 
Als leidraad bij het opstellen van de Inschrijving is een checklist bijgevoegd. Dit ’hulpmiddel’ 
kan tevens als controlemiddel ten behoeve van de volledigheid van de Inschrijving worden 
gebruikt. De Inschrijver dient de ingevulde checklist als document in de aangegeven volgorde 
in de Inschrijving op te nemen. 
 
Indien een van de vereiste bijlagen ontbreekt wordt de Inschrijving terzijde gelegd en niet 
verder meegenomen in de beoordeling. 
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4.3 Uitsluitinggronden: Eigen Verklaring (bijlage 3) 

 
De Inschrijver dient te verklaren dat deze zich niet bevindt in de in bijlage 3 opgesomde 
situaties, alsmede dat zij afdoende is verzekerd inzake wettelijke aansprakelijkheid door middel 
van een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiertoe dient de Inschrijver de 
Eigen verklaring in te vullen 
 
Indien de Inschrijver niet aan deze eis voldoet, wordt de Inschrijver uitgesloten van verdere 
deelname 

 
Als bewijsmiddel van juistheid van deze Verklaring kunnen van de Inschrijvers de volgende 
gegevens worden verlangd: 
− Recente verklaring van de griffier van de arrondissementsrechtbank van de woonplaats, 

respectievelijk plaats van statutaire zetel van de Inschrijver die ertoe strekt dat de 
onderneming (a) niet in staat van faillissement, (b) noch in staat van liquidatie verkeert, (c) 
de werkzaamheden van de onderneming niet zijn gestaakt en er (d) geen surséance van 
betaling is aangevraagd alsmede er (d) geen procedure aanhangig is die ertoe kan leiden; 

− Recente verklaring afgegeven door de Belastingdienst, die ertoe strekt dat de Inschrijver 
de door hem verschuldigde betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsmede de 
belastingen, heeft betaald; 

− Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid 
 

4.4 Kwalitatieve Minimumeisen: technische bekwaamheid (bijlage 4 en 5) 

Referenties 
De Inschrijver dient bij de Inschrijving, volgens het format van bijlage 4, 2 referenties, 
uitgevoerd en opgeleverd vanaf 2008, bij te voegen, die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn 
met onderhavige opdracht. Onder ‘vergelijkbaar’wordt verstaan: 
Ervaring met tenminste 2 elementen van innovatieve (C2C) kantoorconcepten zoals 
omschreven in bijlage 15 tabblad  2. 
 
Verklaring C2C 
Inschrijver geeft van de verklaring van bijlage 5 aan welke onderdelen hij voor ziijn 
onderneming heeft geïmplementeerd. Minimaal 1 onderdeel van de lijst moeten zijn 
geïmplementeerd binnen de organisatie van Inschrijver. 

4.6 Verklaring bedrijfsgegevens (bijlage 6) 
 
De Inschrijver dient de Verklaring bedrijfsgegevens zo volledig mogelijk in te vullen. 

4.7 Inschrijving Handels- en Beroepsregister (tabblad bijlage 7) 
De Inschrijver dient in de Inschrijving (een kopie van) het bewijs van inschrijving in het 
handelsregister en – indien van toepassing - beroepsregister bij te voegen achter tabblad 
bijlage 7. Deze mogen maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor 
de ontvangst van de Inschrijving.  
Uit de inschrijving in het handelsregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken van degene 
die de Inschrijving heeft getekend. Indien nodig dient dit ondersteund te worden door het 
toevoegen van een volmacht aan de Inschrijving. 
Tevens dient een kopie van het identiteitsbewijs van degene die het Verzoek tot deelneming 
heeft getekend bijgevoegd te worden achter het tabblad van bijlage 7.  
 

4.8 Verklaring Combinatie (bijlage 8) 

Inschrijvers kunnen zelfstandig of als Combinatie een Inschrijving indienen. De voorkeur voor 
een rechtsvorm van de Combinatie – na eventuele gunning - gaat uit naar een Vennootschap 
onder Firma (VOF).  
Binnen de Combinatie dient een contactpersoon te worden aangewezen die namens de 
Combinatie optreedt als penvoerder. Deze penvoerder dient volledige beslissingsbevoegdheid 
te hebben en gemachtigd te zijn om namens de Combinatie op te treden. 
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De deelnemers aan een Combinatie mogen niet als deelnemer van een andere Combinatie of 
op eigen titel deelnemen. Indien blijkt dat ondernemingen zich hieraan niet hebben gehouden, 
zal aan de betreffende ondernemingen of Combinaties worden verzocht te bepalen welke 
Inschrijver zich terugtrekt uit de Aanbestedingsprocedure. Wanneer niet of niet tijdig aan dit 
verzoek wordt voldaan, zal de Aanbestedende Dienst dit met behulp van een loting bepalen. De 
uitkomst van deze loting is bindend voor alle belanghebbenden.  
 
Een Combinatie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Besluit 
Vrijstelling Combinatieovereenkomsten. Alle op straffe van uitsluiting. 
Indien de Inschrijver als Combinatie een Inschrijving indient, dienen in ieder geval de volgende 
gegevens van alle Combinanten (bij elkaar) aan de Inschrijving toe te worden gevoegd: 
bijlagen 2 (akkoordverklaring aanbestedingsprocedure), 8 (verklaring combinatie) en 10 
(verklaring beschikbaarheid). Deze verklaringen dienen ook gezamenlijk te worden 
ondertekend (u kunt hiervoor de ondertekeningtabel onderaan het formulier in het document 
kopiëren). 
 
De volgende gegevens dienen enkelvoudig aan de Inschrijving toe te worden gevoegd: bijlagen 
3 (eigen verklaring), 6 (verklaring bedrijfsgegevens) en 7 (inschrijving in handels- en 
beroepsregister) 
 

4.9 Verklaring Onderaanneming (bijlage 9) 
 
Inschrijvers kunnen een deel van de werkzaamheden die voortvloeien uit de Opdracht door één 
of meerdere onderaannemers laten uitvoeren. De aansprakelijkheid berust in dat geval volledig 
bij de hoofdaannemer. Het verschuiven van de aansprakelijkheid naar de onderaannemer is te 
allen tijde ongeoorloofd. Alle afspraken met betrekking tot de Opdracht zullen gemaakt worden 
met de hoofdaannemer. 
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In bijlage 9 dient vermeld te worden van welke onderaannemer(s) gebruik gemaakt zal worden. 
Tevens zal in deze bijlage moeten worden aangegeven welk percentage van de Opdracht in 
onderaanneming zal worden verricht en welke onderdelen van de Opdracht in onderaanneming 
zullen worden uitgevoerd. 
 
De ondernemingen, welke in onderaanneming inschrijven, mogen niet op eigen titel inschrijven 
voor deze Aanbestedingsprocedure. Hetzelfde geldt voor de hoofdaannemer; de 
hoofdaannemer mag zich niet als onderaannemer inschrijven. Alle op straffe van uitsluiting. 
 
Indien inschrijver een onderaannemer wenst in te zetten voor bepaalde werkzaamheden, welke 
onderdeel uitmaken van de Opdracht, dienen in ieder geval de volgende gegevens afzonderlijk 
ingevuld aan de Inschrijving toegevoegd te worden: 
bijlagen 6 (verklaring bedrijfsgegeven) en 8. (Inschrijving handels- en beroepsregister) 

4.10 Verklaring Beschikbaarheid (bijlage 10) 
 
Indien de Inschrijver zich op enigerlei wijze beroept op de middelen (waaronder technische 
bekwaamheid en/of financiële draagkracht) van andere ondernemingen (zoals 
moedermaatschappijen en onderaannemers), dit ten nutte en bewijze van eigen vaardigheden 
en/of draagkracht, dient de Inschrijver inhoudelijk en contractueel aan te kunnen tonen 
hierover te kunnen beschikken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inschrijver dient 
hiertoe bijlage 10 volledig in te vullen. Deze bijlage dient door zowel de Inschrijver als de derde 
waarop zij een beroep doet te worden ondertekend. Na het indienen van stukken, waarin deze 
gegevens zijn opgenomen, kan de Inschrijver slechts in overleg en na schriftelijke goedkeuring 
van de Opdrachtgever hierin wijzigingen aanbrengen. 

4.11 Verklaringen en Bewijsmiddelen 
 
De Verklaringen (bijlagen 2 t/m 10 en 12 t/m 15) dienen rechtsgeldig ondertekend te worden. 
Dit houdt tevens in dat de Aanbestedende Dienst, voordat er gegund zal worden, de Inschrijver 
met de economisch meest voordelige Inschrijving kan vragen om eventuele bewijsmiddelen ter 
ondersteuning van de afgegeven Verklaringen. Deze bewijsmiddelen dienen in dat geval 
binnen 14 dagen na verzoek daartoe aan de Aanbestedende Dienst te worden toegezonden. 
Als deze bewijsmiddelen niet overeenkomen met wat in de Verklaringen wordt verklaard, dan 
wordt de onderneming uitgesloten voor gunning, zonder enig recht op vergoeding van de 
kosten. 
 
Door middel van het ondertekenen van de formulieren, gaat u ermee akkoord dat de 
Aanbestedende Dienst, na het voornemen tot gunning, de toepasselijke bewijsmiddelen kan 
opvragen. 
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Hoofdstuk 5 Gunningcriteria, Subgunningscriteria en beoordeling 
 
De Aanbestedende Dienst hanteert als Gunningcriteria: 
 
De economisch meest voordelige inschrijving. De Aanbestedende Dienst hanteert hierbij de 
volgende Subgunningcriteria 
 
Wegingsfactoren: 
 

 Subgunningscriteria Maximaal aantal te behalen 
punten 

G1 Kantoorconcept 600 

G2 Plan van aanpak 100 

G3 Prijs  300 

 Totaal aantal punten 1000 
 
 

5.1 Kantoorconcept 
 
Het door de Inschrijver aan te bieden kantoorconcept moet voldoen aan de minimumeisen 
zoals opgenomen in Bijlage 15 tabblad 1. Indien het aangeboden kantoorconcept hier niet aan 
voldoet, wordt de Inschrijving terzijde gelegd en niet verder beoordeeld.  
Het kantoorconcept wordt beoordeeld aan de hand van de hand van de volgende onderdelen: 
 
Subgunningcriterium Toelichting Maximaal aantal te 

behalen punten 

De mate waarin de chemische 
samenstelling van het product 
bekend is. 
 

Dit wordt bepaald door het 
gewicht van de gebruikte 
materialen die tot op 10ppm 
chemisch gedefinieerd zijn ten 
opzichte van het gewicht van het 
totale product (muv onbewerkte 
natuurlijke materialen zoals 
hout, katoen etc). 
Van de materialen wordt verder 
aangegeven of ze zijn 
ontworpen voor biologische 
en/of technische kringloop. 
 

80 

De mate waarin onderdelen en 
materialen van het product van 
elkaar te scheiden zijn, zonder 
dat daarvoor gebruik hoeft 
worden gemaakt van 
aanvullende stoffen of 
materialen die in het proces niet 
meer herbruikbaar zijn.  

 50 

De mate waarin de materialen in 
het product na afloop van de 
beoogde levensduur gerecycled 
kunnen worden, zonder de 
oorspronkelijke kwaliteit te 
verliezen of biologisch 
composteerbaar dan wel 
afbreekbaar zijn. 

Een materiaal is recyclebaar 
indien er minstens 1 
commerciële installatie is die 
het materiaal recycleert. Met 
oorspronkelijke kwaliteit wordt 
bedoeld dat het materiaal na de 
oorspronkelijke levensduur voor 
dezelfde soort kan worden 
gebruikt. 
De afbreekbaarheid van plastic 

250 
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wordt beoordeeld aan de hand 
van de Europese norm 13432 
voor kunststof verpakkingen. 
Voor overige materialen geldt 
dat deze binnen korte tijd 
afgebroken kunnen worden door  
de natuurlijke activiteit van 
micro-organismen, zoals 
bacteriën en schimmels tot 
water.  

 
De mate waarin de materialen 
van het product snel 
hernieuwbare materialen en 
gerecyclede materialen zijn. 

Met snel hernieuwbaar wordt 
bedoeld wwn plantaardig of 
dierlijk materiaal dat in minder 
dan 10 jaar op duurzame wijze 
door de natuur kan worden 
geleverd.  

40 

De mate waarin de producten 
bijdragen aan een gezonde 
werkomgeving 

Luchtkwaliteit 180 

Totaal aantal punten  600 
 
Per Subsubgunningcriterium wordt als volgt beoordeeld: 
 
De Inschrijving voldoet matig 
aan het gevraagde 

Van de producten van het 
kantoorconcept is de 
chemische samenstelling niet 
of nauwelijks bekend, de 
materialen zijn niet of 
nauwelijks te scheiden of te 
recyclen en dragen niet of 
nauwelijks bij aan een 
gezonde werkomgeving. 

0% van het maximaal aantal 
punten 

De Inschrijving voldoet deels 
aan het gevraagde 

Van de producten of een deel 
van de producten van het 
kantoorconcept is de 
chemische samenstelling 
deels bekend, de materialen 
zijn deels te scheiden of te 
recyclen en dragen enigszins 
bij aan een gezonde 
werkomgeving. 

35% van het maximaal aantal 
punten 

De Inschrijving voldoet aan 
het gevraagde 

Van de producten of een deel 
van de producten van het 
kantoorconcept is de 
chemische samenstelling 
bekend, de materialen zijn 
deels te scheiden of te 
recyclen en dragen bij aan 
een gezonde werkomgeving. 

70% van het maximaal aantal 
punten 

Inschrijving die meerwaarde 
biedt boven het gevraagde  

Van alle producten is de 
chemische samenstelling 
bekend, de materialen zijn 
volledig te scheiden of te 
recyclen en dragen geheel bij 
aan een gezonde 
werkomgeving. 

Maximaal aantal punten 
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De beoordeling zal plaatsvinden in een beoordelingscommissie (zie paragraaf 5.4).  

5.2 Plan van aanpak 
 
Het plan van aanpak bevat de in Bijlage 15 tabblad 4 vermelde onderdelen. Deze onderdelen 
worden als volgt beoordeeld: 
 
Subsubgunningcriterium Maximaal aantal te behalen punten 

Visie op duurzaamheid en Cradle to Cradle, 
gerelateerd aan de Inschrijving 

15 

Implementatie inrichting 10 
Tijdplanning inrichting beide ruimtes 
Kazerneterrein en Innovatoren 

10 

Verhuizing (binnen 2 weken)  15 
Terugbrengen in oorsprankelijk staat van de 
tijdelijke ruimte Kazerneterrein  

10 

het beslag op de capaciteit (in FTE) van de 
gemeente Venlo,  

5 

de randvoorwaarden voor de gemeente Venlo voor 
gebruik van de aangeboden oplossing,  

10 

hoe u de kwaliteit borg van de werkomgeving: 
kwaliteit en uitstoot gebruikte materialen en 
luchtkwaliteit van de werkomgeving, bijvoorbeeld  
REACH analyse 

10 

Rapportage over kwaliteit zodanig dat het 
kantoorconcept opgenomen kan worden als 
voorbeeld project voor C2C ExpoLAB,  
 

15 

Totaal aantal punten 100 
 
Per Subsubgunningcriterium wordt als volgt beoordeeld: 
 
De Inschrijving voldoet matig 
aan het gevraagde 

Het plan van aanpak sluit 
onvoldoende aan op het 
gevraagde en biedt C2C 
ExpoLAB de mogelijkheid een 
op duurzaamheid 
geinspireerd kantoorconcept 
te tonen. 

0% van het maximaal aantal 
punten 

De Inschrijving voldoet deels 
aan het gevraagde 

Het plan van aanpak sluit 
deels aan op het gevraagde 
en biedt C2C ExpoLAB de 
mogelijkheid een deels op 
C2C geinspireerd 
kantoorconcept te tonen.. 

35% van het maximaal aantal 
punten 

De Inschrijving voldoet aan 
het gevraagde 

Het plan van aanpak sluit aan 
op het gevraagde en biedt 
C2C ExpoLAB de 
mogelijkheid een op C2C 
geinspireerd kantoorconcept 
te tonen. 

70% van het maximaal aantal 
punten 

Inschrijving die meerwaarde 
biedt boven het gevraagde  

Het plan van aanpak biedt 
meerwaarde boven het 
gevraagde door een 
innovatieve oplossing te 

Maximaal aantal punten 
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bieden waarbij de inschrijver 
aangemoedigd wordt 
voortdurend de producten te 
verbeteren in de zin van C2C.  

 

5.3 Prijs 
 
Uw prijsaanbieding zal getoetst worden op zijn marktconformiteit door middel van een 
vergelijking tussen de prijzen van de diverse Inschrijvers. 
De prijs dient u in te vullen op het prijzenblad van bijlage 12. 
De Inschrijving met de laagste prijs ontvangt het maximale aantal punten = 300. Voor iedere € 
1.100,- meer dan de laagste prijs, wordt 5 punten afgetrokken van het maximum aantal punten.  
 
Voorbeeld: 
Inschrijver Aangeboden prijs Score 
Inschrijver A 65000 65000 – 37500 = 27500 : 

1100 = 25 * 5 = 125  
Score: 300 – 125 = 175 

Inschrijver B 37500 Laagste inschrijving = 300 
Inschrijver C 50000 50000 - 37500 = 12500 : 

1100 = 11, 36 * 5 = 56, 81 
Score = 300 – 56, 81 = 243 
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5.4 Beoordeling 
 
De Beoordelingscommissie zal bestaan uit leden van de projectgroep. Hierin zijn de volgende 
functies vertegenwoordigd: 
- Inkoper/ aanbestingsjurist 
- directeur C2C ExpoLAB 
- adviseur C2C ExpoLAB 
 

De leden van de Beoordelingscommissie beoordelen de aangeleverde informatie van de 
Inschrijvingen in onderlinge vergelijking en geven een score. 
Als er twee Inschrijvingen op de eerste of een gelijke plaats eindigen, doordat er na 
beoordeling Inschrijvingen zijn met een gelijke eindscore, wordt de Inschrijving met de hoogste 
score op het kantoorconcept gegund. 
 

5.4 Beoordeling 
 
De Beoordelingscommissie zal bestaan uit leden van de projectgroep. Hierin zijn de volgende 
functies vertegenwoordigd: 
- Inkoper/ aanbestingsjurist 
- directeur C2C ExpoLAB 
- adviseur C2C ExpoLAB 
 

De leden van de Beoordelingscommissie beoordelen de aangeleverde informatie van de 
Inschrijvingen in onderlinge vergelijking en geven een score. 
Als er twee Inschrijvingen op de eerste of een gelijke plaats eindigen, doordat er na 
beoordeling Inschrijvingen zijn met een gelijke eindscore, wordt de Inschrijving met de hoogste 
score op het kantoorconcept gegund. 
 



 

Hoofdstuk 6 Bijlagen 
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Bijlage 1 Checklist van ingediende bijlagen  

 

(aankruisen indien bijgevoegd)  
 
Akkoordverklaring Aanbestedingsprocedure (bijlage 2)      � 
 
Eigen verklaring (bijlage 3)           � 
 
Verklaring referenties (bijlage 4)          � 

 
Verklaring C2C (bijlage 5)           � 
 
Verklaring bedrijfsgegevens (bijlage 6)         � 
 
Inschrijving in Handels- of Beroepsregister( tabblad bijlage 7)     � 

 
Verklaring combinatie (bijlage 8)          � 
 
Verklaring onderaanneming (bijlage 9)         � 
 
Verklaring beschikbaarheid (bijlage 10)          � 
 
Vragen ( bijlage 11)            � 
 
Prijzenblad (bijlage 12)            � 
 

Akkoordverklaring Overeenkomst (bijlage 14)        � 
 
Programma van Eisen (bijlage 15)          � 
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Bijlage 2 Akkoordverklaring Aanbestedingsprocedure 

 
Middels ondertekening van deze Verklaring verklaart de Inschrijver zich akkoord met de door 
de Aanbestedende Dienst in hoofdstuk 2 van deze Offerteaanvraag beschreven 
Aanbestedingsprocedure. 
 
 
 
 
 
 

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:  

Handtekening: 
 

 
 
 
 

Datum:  
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Bijlage 3 Eigen Verklaring  

 
Hierbij verklaart ondergetekende, hierna te noemen ‘Inschrijver’: 
 
Dat zijn onderneming niet een onderneming is jegens wie, middels een onherroepelijk vonnis of 
arrest, een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 
227, 227a, 277b, 323a, 328ter, tweede lid, 416, 416, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van 
het Wetboek van Strafrecht. 
 
dat zijn onderneming niet een onderneming is: 
a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn 

gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of akkoord geldt of die in een andere 
vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de 
op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de nationale wettelijke regeling; 

b. wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van 
surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die 
voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de lidstaat van de 
Europese Unie, aanhangig is gemaakt; 

c. jegens wie een rechtelijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, 
waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; 

d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een 
grond die de Aanbestedende Dienst aannemelijk kan maken; 

e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is 
gevestigd of van Nederland; 

f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn 
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd 
of van Nederland; 

g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het 
verstrekken van inlichtingen die ingevolge artikel 45 tot en met 53 van het Besluit 
Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten kunnen worden verlangd, of die 
inlichtingen niet heeft verstrekt. 

 
Met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen: 
a. zijn of haar onderneming adequaat is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid; 
b. zijn of haar onderneming adequaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. 
 
Met betrekking tot de juistheid van geleverde informatie: 
 Dat hij of zij geen bezwaar maakt tegen een antecedentenonderzoek naar de 

betrouwbaarheid van zijn of haar onderneming en door zijn of haar onderneming in te 
schakelen deelnemers, in het geval van de vorming van een combinatie en de door zijn 
of haar onderneming in te schakelen onderaannemers in het geval van 
onderaanneming. 

 
 
Naam:  
Functie:  
Bedrijf:  
Handtekening: 
 

 
 
 
 

Datum:  
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Bijlage 4 Verklaring Referenties 

 
Referentienummer:  

Naam van het project  

Plaats van uitvoering  

Omvang van het project in BVO  

  
Gegevens opdrachtgever:  

Naam:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

(Semi)-publieke instelling: ja/nee 
Aantal medewerkers in organisatie:  

Contactpersoon opdrachtgever:  

Functie:  

Telefoonnummer:  

Opmerking: Inschrijver dient ermee akkoord te gaan dat de gemeente Venlo, of daartoe door 
hen aangewezen derden, direct, zonder tussenkomst van de Inschrijver, bij de referent 
informatie inwint. 
Datum start werkzaamheden  

Opleverdatum  

Beschrijving van het referentieproject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol(len) en taken van Inschrijver in het referentieproject 
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Per genoemd referentieproject dient u dit projectblad toe te voegen. 
 
 
 

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:  

Handtekening: 
 

 
 
 
 

Datum:  
 



 

 Pagina 29 van 52 

Bijlage 5 Verklaring C2C 

Ondergetekende verklaart de volgende C2C principes te hebben geïmplementeerd of aan 
het implementeren is in zijn onderneming (minimaal 1): 

C2C principe Implementatie (geef aan ja/nee en 
een toelichting) 

Sociale verantwoordelijkheid  
Leverancier beschikt over MVO beleid dat extern 
gecommuniceerd is. In dat beleid worden sociale en 
milieu doelstellingen gedefinieerd. (ISO 26000) 

 

Leverancier beschikt over gedrags en/of ethische 
code 

 

Leverancier beschikt over extern geverifieerd rapport 
waarin de sociale en milieu doelstellingen en 
resultaten weergegeven zijn. 

 

Bedrijf onderschrijft ILO en OESO richtlijnen  
Gebruik en toepassing natuurlijke bronnen  
Leverancier draagt bij aan een toename van de 
biodiversiteit via het productontwerp/gebruikte 
materialen/faciliteiten in de keten 

 

Leverancier werkt aan een E-positief bedrijf  
Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de 
eigen productieproces/kantoren 

 

Leverancier beschikt over een plan om 
energieverbruik van bedrijf te verduurzamen 

 

De leverancier gebruikt bij voorkeur lokale 
energiebronnen 

 

Leverancier levert producten die snel hernieuwbare 
energie opleveren 

 

Leverancier toont aan hoe zijn organisatie lucht- en 
waterzuiverend is voor de omgeving 

 

Leverancier heeft een plan waarin aangegeven, het 
waterverbruik(absolute hoeveelheid), de bronnen van 
het water en de kwaliteit van het afvalwater en hoe hij 
hiermee een positieve bijdrage aan de omgeving 
levert 

 

Verbetering van lucht, bodem, en waterkwaliteit  
Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en 
waterkwaliteit verbeteren 

 

Stimuleren lokale oplossingen  
Leverancier betrekt lokale leveranciers en afnemers  
Leverancier speelt in op lokale behoeften  
Continue cirkel van product tot afval  
Voor producten is gedefinieerd voor welk gebruik en 
welke gebruiksperiode het product ontworpen is en 
voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn 

 

 

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:  

Handtekening: 
 

 
 

Datum:  
 



 

 Pagina 30 van 52 

Bijlage 6 Verklaring bedrijfsgegevens 

 
 
 
Naam van de onderneming: 
 

 
……………………………………………….............................
. 

 
Vestigingsadres: 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Postadres: 
 

 
……………………………………………………………………. 

 
Postcode en plaats postadres 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Land : 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer : 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Telefaxnummer: 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Rechtsvorm van de onderneming: 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Contactpersoon van de 
onderneming: 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Emailadres van de 
contactpersoon: 
 

 
…………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:  

Handtekening: 
 

 
 
 
 

Datum:  
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Bijlage 7 Inschrijving in het handels en of beroepsregister 
 
 
Tabblad 
 
 
Voeg achter dit tabblad de kopie van het bewijs van inschrijving in het handels en of 
beroepsregister toe en een kopie van het identiteitsbewijs van degene die het verzoek tot 
deelneming heeft ondertekend. 
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Bijlage 8 Verklaring combinatie 

Inschrijver verklaart dat:  

Zijn of haar onderneming met 
betrekking tot deze opdracht géén 
combinatie aangaat met andere 
ondernemingen. 

 

�     geen combinatie 
 

Zijn of haar onderneming met 
betrekking tot deze opdracht 
voornemens is een combinatie aan te 
gaan en dat de naam van de 
voorgenomen combinatie is: 

 

�     wel combinatie 
 
……………………………………………………………… 

Bij voornemen tot gunning de 
voorgenomen rechtsvorm van de 
combinatie: 

 
……………………………………………………………… 

Dat de naam/namen en respectievelijk 
vestigingsplaats(en) van de 
deelnemers is/zijn: 
Naam: 
 
Vestigingsplaats: 

 
 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 

Naam: 
 
Vestigingsplaats: 

……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 

Dat de functionaris 
Naam: 
 
Functie: 
 
Van de onderneming: 
Als enig aanspreekpunt (penvoerder) 
namens de combinatie zal optreden 

 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 

Dat de verdeling van de 
werkzaamheden bij eventuele gunning 
de volgende is: 
Deelnemer 1 
Naam: 
 
Aandeel: 
 

 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 

Deelnemer 2: 
Naam: 
 
Aandeel: 
 

 
……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………. 

Alle leden van de combinatie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige en juiste uitvoering 
van de Overeenkomst in al zijn onderdelen. 
 

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:  

Handtekening: 
 

 
 

Datum:  
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Bijlage 9 Verklaring onderaanneming 
 

Inschrijver verklaart dat:  

Zijn of haar onderneming met betrekking 
tot deze opdracht géén werkzaamheden 
of activiteiten in onderaanneming geeft 

 

�     geen onderaanneming 
 

Zijn of haar onderneming met betrekking 
tot deze opdracht werkzaamheden of 
activiteiten in onderaanneming geeft of 
voornemens is en dat de naam/namen en 
respectievelijk verstigingsplaats(en) van 
de onderaannemer(s) is/zijn: 

 

�     wel onderaanneming 
 
 

Onderaannemer 1: 
Naam: 
 
Vestigingsplaats: 
 

 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 

Onderaannemer 2: 
Naam: 
 
Vestigingsplaats: 
 

 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 

Dat de onderneming voornemens is – bij 
eventuele gunning – de volgende 
onderdelen van de opdracht in 
onderaanneming te geven: 

 
…..% 

Onderdeel 1: ……………………………………………………… 
 

Onderdeel 2: ……………………………………………………… 
 

Onderdeel 3: ……………………………………………………… 
 

 
 

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:  

Handtekening: 
 

 
 
 
 

Datum:  
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Bijlage 10 Verklaring beschikbaarheid  

 
Inschrijver beroept zich op enigerlei wijze op de financiële draagkracht / technische 
bekwaamheid van andere ondernemingen: 
 

     Nee** U hoeft verder hier niks in te vullen. Gelieve deze  bijlage te ondertekenen en 
aan  de Inschrijving toe te voegen. 
 

     Ja** U dient onderstaande gegevenstabel in te vullen met de gegevens van deze 
onderneming. U en de onderneming op wiens middelen u zich beroept dienen 
de bijlage te ondertekenen.  
 
Door het ondertekenen van deze bijlage toont u voldoende aan daadwerkelijk te 
kunnen beschikken op de middelen waar u zich op beroept.  
Na het indienen van de Inschrijving, waarin deze gegevens zijn opgenomen, kan 
de Inschrijver slechts in overleg en na schriftelijke goedkeuring van de 
Opdrachtgever hierin wijzigingen aanbrengen. 

  ** aankruisen wat van toepassing is 
 
 
 
Naam organisatie 
 

 

 
Contactpersoon 
 

 

 
Functie 
 

 

Postadres 
(Staat, nummer, postcode 
en plaats) 

 

Omschrijving middelen 
Financiële draagkracht / 
Technische bekwaamheid  

 

  
 
<Naam organisatie> verklaart dat <Naam Inschrijver> gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst daadwerkelijk kan beschikken over onze  Financiële draagkracht / Technische 
bekwaamheid* 
 
Handtekening < Naam 
organisatie> 
 

 

Handtekening < Naam 
Inschrijver> 
 

 

Inschrijvingsbewijs handels- 
en beroepsregister 
toegevoegd? 
 

Ja / Nee 

 
 



 

Bijlage 11 Vragen 

 

  
Hoofdstu

k               

    
pagina- 
nummer               

Vraag 1       
Antwoord 
1       

Vraag 2       
Antwoord 
2       

Vraag 3       
Antwoord 
3       

Vraag 4       
Antwoord 
4       

Vraag 5       
Antwoord 
5       

Vraag 6       
Antwoord 
6       



 

Bijlage 12 Prijzenblad 

 

Alle prijzen en tarieven zijn excl. BTW 

 

Totaalprijs gedurende looptijd overeenkomst 

 

€ 
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Bijlage 13 Overeenkomst 

 

 

Overeenkomst 
 
betreffende 
 
inrichting C2C ExpoLAB 
 
ten behoeve van 
 
C2C ExpoLAB 
 
 
 
Overeenkomstnummer/kenmerk: 
 
Versie 0.1 concept 
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Inhoudsopgave 
 
Artikelen van de Overeenkomst 
 
Artikel 1 Definities 
Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst 
Artikel 3 Duur van de overeenkomst 
Artikel 4 Onderaanneming en overeenkomsten met derden 
Artikel 5 Prijs 
Artikel 6 Facturering en betaling 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
Artikel 8 Beëindiging  
Artikel 9 Verzekering 
Artikel 10 Bijzondere bepalingen 
 
Bijlagen welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst 
Bijlage 1 Nota van inlichtingen bij Offerteaanvraag “ Inrichting C2C ExpoLAB”  
Bijlage 2 Offerteaanvraag “Inrichting C2C ExpoLAB”  
Bijlage 3 Inschrijving <datum> 
Bijlage 4  Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Venlo 
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DE ONDERGETEKENDEN:  
 
De gemeente Venlo,  statutair gevestigd te Venlo, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. 
H.M.F. Bruls, burgemeester,  
 
hierna te noemen: Gemeente Venlo,  
 
EN  
 
<naam>, gevestigd en kantoorhoudende aan <straat> te <plaats>, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door <naam>, <functie> 
 
hierna te noemen: Opdrachtnemer  
 
tezamen genoemd “partijen” 
 
 
Overwegende dat :  
 
• Gemeente Venlo heeft de ambitie om als eerste C2C regio de C2C principes in praktijk 

brengen. Hiervoor heeft zij opgericht de Stichting C2C ExpoLAB; 
• De Inrichting van de ruimten van de Stichting C2C ExpoLAB dient te voldoen aan de C2C 

principes. Hiervoor is de gemeente Venlo op 22 februari 2011 een inkoopprocedure gestart om 
een partij te selecteren die de ruimten van Stichting C2C ExpoLAB inricht volgens of zo veel 
als mogelijk volgens C2c principes; 

• De inschrijving van Opdrachtnemer op basis van het in de Offerteaanvraag vastgelegd 
gunningcriterium als de inschrijving met de economisch meest voordelige inschrijving is 
gekwalificeerd en Opdrachtnemer op basis van dit gunningcriterium deze overeenkomst krijgt 
aangeboden; 

• Opdrachtnemer zijn bedrijf maakt van het inrichten van kantoorruimten en de C2C principes 
toepast in zijn organisatie en bij productie; 

• Partijen in deze overeenkomst de afspraken voor uitvoering van de werkzaamheden 
vastleggen. 

 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  
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1. Definities  
 
1.1  Inkoopvoorwaarden Gemeente Venlo: De Algemene Voorwaarden van de Gemeente Venlo 

voor Diensten en Leveringen 2008. De Inkoopvoorwaarden zijn aanvullend van toepassing op 
deze Overeenkomst. 

 
1.2  Bijlage: een door beide partijen ondertekend document dat integraal onderdeel uitmaakt van 

deze Overeenkomst. 
 
1.3 Diensten: het aanbieden van een inrichting voor de ruimten van de Stichting C2C ExpoLAB 

volgens C2C principes. 
 
1.4  Onderaannemer(s): een partij die een deel van de Diensten uitvoert, met in acht name van het 

bepaalde in artikel 4 van deze Overeenkomst. 
 
1.5  Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst waarin de voorwaarden voor uitvoering van de 

Diensten zijn opgenomen. 
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2.  Voorwerp Overeenkomst 
 
2.1. Gemeente Venlo verstrekt hierbij opdracht aan Opdrachtnemer, welke opdracht 

Opdrachtnemer aanvaardt, om tegen de in artikel 5.1 genoemde vergoeding de Diensten uit te 
voeren conform Bijlage 2.  

 
2.2. De volgende Bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst: 

Bijlage 1 Nota van inlichtingen bij Offerteaanvraag “ Inrichting C2C ExpoLAB”  
Bijlage 2 Offerteaanvraag “Inrichting C2C ExpoLAB”  
Bijlage 3 Inschrijving <datum> 
Bijlage 4  Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Venlo 

De bepalingen van de Inkoopvoorwaarden, als opgenomen in Bijlage 4 zijn 
aanvullend van toepassing op deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald in deze Overeenkomst. 
 
In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit de Overeenkomst en een Bijlage geldt de 
volgende rangorde: Overeenkomst, Bijlage 1, Bijlage 2, Bijlage 3, Bijlage 4. 
 

2.3 In afwijking van artikel 13.6 Inkoopvoorwaarden is de daarin genoemde boete niet van 
toepassing. 

 
3.  Duur van de Overeenkomst 
3.1  Deze Overeenkomst treedt op 15 april 2011 in werking en duurt tot 31 december 2015 

of indien de oplevering van de Innovatoren vertraging oploopt, zodra de inrichting van 
de ruimte bij de Innovatoren gereed is. Na ommekomst van deze periode eindigt deze 
overeenkomst van rechtswege. 

 
4. Onderaanneming en overeenkomsten met derden 
 
4.1 Door ondertekening van deze Overeenkomst gaat Opdrachtnemer bij voorbaat akkoord met 

de overdracht van de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst op de Stichting C2C 
ExpoLAB. Bij overdracht wordt de Stichting C2C ExpoLAB de contractuele wederpartij van de 
Opdrachtnemer. 

 
4.2 In aanvulling op artikel 26 van de Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Venlo geldt dat de 

inschakeling door de Opdrachtnemer van een Onderaannemer geschiedt voor haar eigen 
rekening en risico en niet af doet aan haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ter zake 
van de juiste uitvoering van de Overeenkomst. 

 
4.3 De algemene leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden van de bij de uitvoering 

betrokken Onderaannemers zullen in geen geval rechtstreekse werking hebben jegens 
Gemeente Venlo. 

 
 
5.  Prijs  
 
5.1. Met uitzondering van het bepaalde ten aanzien van meerwerk als bedoeld in artikel 15 leden 2 

tot en met 5 van de Inkoopvoorwaarden is de Gemeente Venlo aan Opdrachtnemer voor de 
uitvoering van de Diensten een vergoeding verschuldigd van €   <…>. Dit bedrag geldt 
gedurende de gehele duur van de Overeenkomst. 

 
 
 
 
6. Facturering en betaling  
 
6.1.  De prijs voor de Diensten zal door Opdrachtnemer worden gefactureerd op de wijze als 

beschreven in artikel 16 van de Inkoopvoorwaarden. 
 
6.2. De factuur van Opdrachtnemer dient te voldoen aan:  
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• het opdrachtnummer van de gemeente Venlo;  
• de factuurdatum;  
• factuuradres; 
• naam van de opdrachtgever;  
• afdelingscode.  

 
Het factuuradres is:  

 
 
6.3. Betaling geschiedt volgens de bepalingen van artikel 17 van de Inkoopvoorwaarden.  
 
6.3. Betaling van facturen is geen bewijs van acceptatie van het geleverde door 

Opdrachtnemer en geschiedt dan ook onverminderd alle rechten van Gemeente Venlo. 
 
6.4. Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet 

geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te 
schorten. 

 
 
7.  Aansprakelijkheid  
 
7.1 Alle verplichtingen, ook de verplichtingen krachtens de belasting- en sociale 

verzekeringswetgeving, met betrekking tot medewerkers van Opdrachtnemer komen 
ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Gemeente Venlo tegen iedere 
vorm van aansprakelijkheid in dit verband. In geval Opdrachtnemer derden inhuurt voor 
het uitvoeren van Diensten, vrijwaart Opdrachtnemer Gemeente Venlo tegen 
aanspraken in verband met belasting- en sociale verzekeringswetgeving ter zake van 
de inzet van deze derde. 

 
7.2 In afwijking van artikel 21 van de Algemene Voorwaarden van de gemeente Venlo, 

wordt het bedrag voor wat betreft de aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade 
verlaagd tot een bedrag van € 100.000 ,- per jaar. 
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 
a) ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood 

of letsel; 
b) indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of 

diens Personeel; 
c) in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 

25 van de Algemene Voorwaarden. 
 
 
7.3 Indien Opdrachtnemer een combinatie of een consortium is, zijn alle deelnemers aan 

deze combinatie of consortium hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit deze 
Overeenkomst en/of de Nadere overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.  
Onder combinatie of consortium wordt begrepen een samenwerkingsverband van 
verschillende rechtspersonen of ondernemingen.  

 
7.4 Opdrachtnemer vrijwaart Gemeente Venlo voor alle aanspraken van derden terzake 

van de schending van enig recht met betrekking tot de in het kader van deze 
Overeenkomst te verrichten Diensten. 

  
7.5 Opdrachtnemer vrijwaart Gemeente Venlo voor aanspraken van derden terzake van 

eventuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden, vergelijkbare 
aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder 
inbegrepen.  

 
8.  Beëindiging  
 
8.1 De Overeenkomst eindigt uitsluitend door:  

a. het verstrijken van de termijn waarvoor deze is aangegaan of waarvoor deze is 
verlengd;  
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b. ontbinding volgens het Burgerlijk Wetboek;  
c. opzegging overeenkomstig het in artikel 8.2, 8.3 en 8.4  bepaalde; 
d. met wederzijds goedvinden van partijen. 
 

8.2. Gemeente Venlo is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet met onmiddellijke ingang 
zonder rechterlijke tussenkomst en met of zonder ingebrekestelling door middel van 
een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer tussentijds te beëindigen op te 
zeggen indien:   
a. de Opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt;  
b. Opdrachtnemer, na een daartoe stellende redelijke termijn, er niet in slaagt om zijn 

verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst tijdig na te komen; 
c. Opdrachtnemer in een overmachtsituatie verkeert welke langer duurt dat 30 

kalenderdagen; 
d. Sprake is van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als 

bedoeld in Bijlage 5 van deze Overeenkomst. 
 
8.3.  Gemeente Venlo is overigens zonder meer gerechtigd tot onmiddellijke tussentijdse 

beëindiging van de Overeenkomst in het geval van een rechterlijke procedure of 
uitspraak in verband met de Europese aanbestedingsprocedure welke is voorafgegaan 
aan de totstandkoming van deze Overeenkomst.  

 
8.4. Bij tussentijdse beëindiging als genoemd in artikel 8.2. en 8.3. is Opdrachtnemer 

verplicht de kosten voor Gemeente Venlo zoveel mogelijk te beperken en zal Gemeente 
Venlo aan Opdrachtnemer vergoeden: 
a. dat deel van het overeengekomen bedrag voor de Diensten, dat uitgevoerd en 

geaccepteerd is maar niet eerder is gefactureerd; 
 

9.  Verzekering  
 
9.1. Opdrachtnemer is adequaat verzekerd voor de aanspraken welke eventueel voortvloeien uit 

deze Overeenkomst.  
 
9.2 De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de 

overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen.  
 
 
10.  Bijzondere bepalingen  
 
10.1 De Opdrachtnemer is verplicht in zijn relatie tot derden dezelfde rechten ten aanzien 

van intellectueel eigendom, gebruiksrechten, publicatie, geheimhouding, en octrooien 
te bedingen als in deze Overeenkomst is bepaald.  

 
10.3.  Ieder geschil tussen partijen terzake van deze Overeenkomst zal bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.  
 
10.4. De algemene leverings- en andere betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel 

andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.  
 
10.5. Kennisgevingen die partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar zullen doen, 

vinden schriftelijk plaats.  
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij 
deze schriftelijk zijn bevestigd.  

 
10.6. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk 

tussen de daartoe handelingsbevoegde personen van partijen zijn overeengekomen. 
Een door beide partijen ondertekend document in de vorm van een addendum, met 
daarin opgenomen de wijzigingen zal aan de Overeenkomst worden gehecht en hiervan 
integraal deel uitmaken.  

 
10.6.  Het nalaten door een van de partijen om binnen een overeengekomen termijn 

nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen 
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niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming 
akkoord is gegaan.  

 
10.7.  In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de Overeenkomst blijven de 

overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich nu reeds voor alsdan met 
elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 
bepalingen, waarbij de strekking van de Overeenkomst en van de nietige bepaling 
behouden blijft.  

 
10.8. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 

 

Aldus rechtsgeldig overeengekomen en ondertekend in tweevoud, 
 
 Gemeente Venlo  Opdrachtnemer 

 
 

Naam: drs. H.M.F. Bruls 
 
 

  

Functie: Burgemeester  
 
 

  

Datum:  
 
 

  

Handtekening:  
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Algemene Voorwaarden gemeente Venlo voor Diensten en Leveringen 2008 
 

 

Algemeen  
 
Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de navolgende definities. Definities worden met een 
hoofdletter beschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. 
Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen. 

 
1. Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die 

een vakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale 
oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden. 

2. Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat deel uitmaakt van de Overeenkomst. 
3. Derden: niet bij de Overeenkomst betrokken partijen. 
4. Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten 

werkzaamheden.  
5. Opdrachtgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende gemeente Venlo en alle tot deze gemeente behorende 

organisatieonderdelen. 
6. Intellectuele (eigendoms)rechten: alle (intellectuele eigendoms)rechten, auteursrechten, daaronder begrepen en 

daaraan verbonden of gerelateerde rechten zoals persoonlijkheidsrechten, welke voortvloeien van de verplichting van 
Opdrachtnemer onder de overeenkomst. 

7. Leveringen: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te leveren 
zaken/goederen. 

8. Opdrachtnemer: de wederpartij waarmee de Overeenkomst wordt aangegaan, inclusief door hem in te zetten Derden. 
9. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn. 
10. Partijen: partijen bij de Overeenkomst, Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. 
11. Personeel van Opdrachtgever: alle personen, al dan niet in dienst van Opdrachtgever, die door Opdrachtgever ingezet 

worden bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde Personeel van Opdrachtnemer. 
12. Personeel van Opdrachtnemer: alle personen, al dan niet in dienst van Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer 

ingezet worden bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde Personeel van Opdrachtgever. 
13. Prestatie: de te verrichten Diensten en/of Leveringen. 
14. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de 

Overeenkomst. 
15. Werkdag: een kalenderdag niet  zijnde een zaterdag of een zondag of een algemeen erkende feestdag. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgovereenkomsten, 

waarbij de Opdrachtgever optreedt als verwerver van Prestaties. 
2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn 

overeengekomen. 
3. Indien onderdelen van de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlage(n) met elkaar in strijd zijn, is de inhoud van de 

Overeenkomst bepalend. 
4. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan 

ook, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig 

van kracht blijven en zullen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

6. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven eventuele vertaling daarvan. 
 

Uitvoering van de overeenkomst 
 
Artikel 3 Garanties van de Opdrachtnemer 
1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Prestaties zullen voldoen aan de in de 

Overeenkomst inclusief Bijlagen vastgelegde eisen. 
2. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Prestaties op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. 
3. Opdrachtnemer garandeert dat voor de duur van de Overeenkomst zijn Personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de 

overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring. 
4. Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van minimaal 12 maanden ná acceptatie de geleverde 

zaken/goederen ongestoord, zonder gebreken en/of andere (functionele) belemmeringen, kunnen worden gebruikt voor 
die doeleinden waarvoor de zaken/goederen bestemd zijn. 

5. Bij zaken/goederen die niet direct in gebruik worden genomen, wordt de garantieperiode verlengd met de periode 
gedurende welke de zaken/goederen niet in gebruik zijn genomen, een en ander met een maximum garantietermijn van 
18 maanden. 

6. Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat, is Opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat 
gebrek, verplicht de betrokken zaken/goederen binnen een door de Opdrachtgever te bepalen redelijke termijn te 
vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, de zaken/goederen terug te nemen en de 
voor die zaken/goederen gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van de Opdrachtgever. 
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Alle ingevolge dit lid te maken kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat het 
tijdens de garantieperiode ontstane gebrek niet voor zijn rekening en risico komt. 

7. Naast de verplichtingen ingevolgde lid 6 van dit artikel, is Opdrachtnemer voorts aansprakelijk voor alle in zijdelings 
verband met het gebrek staande schade, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. 

8. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n), gedurende welke zaken/goederen 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/goederen die 
ter vervanging zijn verstrekt en op de vervangen of gerepareerde delen van die zaken/goederen. 

9. In aanvulling op lid 4 van dit artikel geldt dat, indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat er sprake is van een 
verborgen gebrek dat reeks vóór de acceptatie aanwezig was, Opdrachtnemer gedurende 5 jaar ná acceptatie daarvoor 
aansprakelijk blijft. 

 
Artikel 4 Acceptaties en toetsing 
1. Van acceptatie vindt kennisgeving plaats aan Opdrachtnemer. 
2. Opdrachtgever heeft het recht de resultaten van de geleverde Prestaties te laten toetsen. Hij wijst daartoe een of meer 

functionarissen aan die bevoegd zijn namens hem de toetsing uit te voeren. 
3. Indien Opdrachtgever de resultaten van de Prestaties als onvoldoende beoordeelt, worden de resultaten van de Prestaties 

niet geaccepteerd. In dat geval is het gestelde in hoofdstuk 5 van toepassing. 
 
Artikel 5 Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Prestaties 
1. Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Prestaties, kan door Opdrachtnemer slechts bij 

uitzondering plaatsvinden. 
2. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd de personen die zijn belast met 

de uitvoering van de Prestaties, tijdelijk of definitief te vervangen. Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke 
gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke 
personen geldende tarieven zullen bij vervanging niet kunnen worden verhoogd. 

3. Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de Prestaties, omdat hij 
meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Opdrachtnemer 
hieraan gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan voor de persoon die wordt vervangen, in 
de Overeenkomst is vastgelegd. 

4. Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer personen 
beschikbaar te stellen die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk 
genoemde personen. 

5. Opdrachtnemer is verplicht zijn Personeel, dat wegens ziekte e.d. niet in staat is werkzaamheden te verrichten direct na 
melding van de ziekte e.d. te vervangen. 

 
Artikel 6 Gebruik van zaken van Opdrachtgever en diensten van Derden 
1. Bij het verrichten van de Prestaties kan Opdrachtnemer gebruik maken van zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever, 

en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. 
2. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst kan Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

gebruik maken van de diensten van Derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de 
toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden. De door Opdrachtgever verleende 
toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de 
krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale 
verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. 

 
Artikel 7 Leveringen en verpakking van zaken/goederen 
1. De Opdrachtnemer zal de zaken/goederen leveren DDP (Delivered Duty Paid), volgens de “Incoterms 2000", dan wel de 

laatst geldende versie uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. 
2. De te leveren zaken/goederen zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de 

wetenschap ten tijde van de Leveringen, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een 
bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid. 

3. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst ten aanzien van verpakkingen niet aan lid 2 van dit artikel kan worden 
voldaan, en er toch geleverd wordt met gebruikmaking van zulke verpakkingen, zal de Opdrachtnemer dit aan de 
Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever heeft dan het recht deze verpakkingen voor rekening van de 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. Op het eerste verzoek van Opdrachtgever zorgt Opdrachtnemer voor het retour nemen van de verpakkingsmaterialen, 
zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen  

5. De te leveren zaken/goederen dienen te worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de 
zaken/goederen naar behoren te kunnen gebruiken, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten. 

6. De Opdrachtnemer zal de zaken/goederen die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan voor eigen 
rekening herstellen of vervangen, één en ander ter keuze van de Opdrachtgever. 
 

Artikel 8 Tijdstip van Leveringen van zaken/goederen  
1. De Leveringen van zaken/goederen vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het 

overeengekomen tijdstip. 
2. Indien de Opdrachtgever tijdig aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de 

zaken/goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, 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 geleverd zijn, een en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan 
worden gevergd. De Opdrachtgever komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van Leveringen. 
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3. Uitstel van Leveringen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel geeft de Opdrachtnemer nimmer aanspraak op 
verhoging van de overeengekomen prijs. De Opdrachtnemer kan bij een uitstel van Leveringen alleen aanspraak maken 
op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van de Opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of 
extreme nalatigheid. 

 
Verhouding tussen partijen en begeleiding 
 
Artikel 9 Voortgangsrapportage 

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in 
de Overeenkomst is bepaald dan wel Opdrachtgever nodig acht. 

 
Artikel 10 Contactpersonen 
1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. 

Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen. 
2. Contactpersonen kunnen partijen vertegenwoordigen en binden tenzij bij de Overeenkomst anders is bepaald. 
 
Artikel 11 Begeleidingscommissiestuurgroep 

De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. De taken en  
bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep kunnen in de 
Overeenkomst nader worden bepaald. 

 
Artikel 12 Wijze van kennisgeving 
1. Kennisgevingen van partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan. 
2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 
  
Artikel 13 Geheimhouding 
1. Opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt, en waarvan hij het 

vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig 
wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht. 

2. Opdrachtnemer verplicht zijn Personeel deze geheimhoudingsverplichting na te leven. 
3. Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering van 

werkzaamheden voor zover deze bij Opdrachtgever worden verricht, de door Opdrachtgever aangehouden privacyregels 
in acht neemt. 

4. Beide partijen zullen persberichten en andere openbare mededelingen met betrekking tot de onderhavige opdracht slechts 
aan Derden verstrekken na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Bedoelde toestemming is niet 
nodig, indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting. 

5. Opdrachtnemer is gehouden binnen 14 dagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden alle gegevens 
(schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
onder zich mocht hebben, aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. 

6. Indien Opdrachtnemer zijn geheimhoudingsverplichting schendt, is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete 
verschuldigd aan de Opdrachtgever van € 50.000,- per gebeurtenis. 

7. Betaling van de boete laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtnemer de schade die het gevolg is van de schending te 
vergoeden. 

 
Artikel 14 Beveiliging 
1. Opdrachtnemer is verplicht zijn Personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden voor zover die bij 

Opdrachtgever worden verricht, op te dragen de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures en huisregels 
in acht te nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels. 

2. Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer, minimaal drie dagen voor aanvang van 
de werkzaamheden bij Opdrachtgever, verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd. 

3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd Personeel van Opdrachtnemer dat voor de uitvoering van de Overeenkomst is of 
zal worden ingeschakeld, aan ons veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels, te 
onderwerpen. Opdrachtnemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. Opdrachtgever is gerechtigd op 
grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering 
van de Overeenkomst te weigeren. 

 
Financiële bepalingen 
 
Artikel 15 Vergoeding, meerwerk en minderwerk 
1. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de 

Overeenkomst en vaste prijs is overeengekomen. 
2. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten 

prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst 
moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in 
aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden en/of gewijzigde inzichten die 
Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een partij meent dat van meerwerk 
sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling dien aan de andere partij. 

3. Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van Opdrachtgever heeft 
gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een schriftelijke opdracht een schriftelijke Offerte uit, betreffende de 
omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door 
Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en de 
eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Opdrachtnemer is niet 
gerechtigd bij het uitbrengen van de Offerte nadere dan wel zwaardere voorwaarden te stellen, tenzij Opdrachtgever 
daarmee instemt. 
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4. Opdrachtnemer is verplicht een opdracht tot meerwerk tot een maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht te 
aanvaarden en uit te voeren. Een dergelijke opdracht tot meerwerk dient te worden uitgevoerd onder de bepalingen van de 
Overeenkomst. 

5. Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten Prestaties van belang 
zijnde wettelijke voorschriften de Prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, 
aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt.  
 
Indien een partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de 
andere partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het 
minderwerk, dat met de te betalen prijs zal worden verrekend. 

 
Artikel 16 Facturering 
1. Tenzij anders overeengekomen ontstaat het recht op betaling na acceptatie door Opdrachtgever van de resultaten van de 

verrichte Prestaties. Opdrachtnemer factureert maandelijks binnen 30 dagen na acceptatie. 
2. Opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) in tweevoud toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van 

de Overeenkomst, btw-bedrag en onder overlegging van een afschrift van de kennisgeving van acceptatie, alsmede 
andere door Opdrachtgever verlangde gegevens. 

3. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, zal Opdrachtnemer de factuur specificeren 
en in door Opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm factureren. In de factuur zal Opdrachtnemer opgave doen 
van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij Opdrachtnemer een korte 
omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn ingegrepen in de dag– of uurtarieven. 

4. Meerwerk zal door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkwerkzaamheden, en acceptatie daarvan door 
Opdrachtgever, apart worden gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden zullen in de 
facturen uitdrukkelijk worden vermeld en, aan de hand van authentieke bescheiden worden gespecificeerd. 

 
Artikel 17 Betaling en controle 
1. Opdrachtgever betaalt de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 45 dagen na 

ontvangst van de desbetreffende factuur aan Opdrachtnemer. 
2. Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in artikel 17 lid 1 bedoelde termijn 

heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd Op de rentevergoeding 
kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in de artikelen 16 lid 2 
tot en met 16 lid 4 voldoet. 

3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door Opdrachtnemer verzonden facturen door een door Opdrachtgever aan 
te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid 
te laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstekt hem 
alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het 
verifiëren van de facturen is vereist . De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De 
kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de 
accountant blijkt dat de fact(u)u(r)en niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoeld kosten voor rekening van 
Opdrachtnemer komen. 

4. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen 
overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid 
maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de 
desbetreffende factuur. 

5. Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur op grond 
van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties 
geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen 

 
Artikel 18 Voorschot 

1. Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor Prestaties die nog niet zijn 
geleverd, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellinggarantie ‘op 
afroep ‘ aan Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor 
Opdrachtgever geen kosten verbonden. Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van 
Opdrachtnemer Prestaties niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is Opdrachtnemer de 
wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt. 

2. De kredietinstellinggarantie ‘op afroep’ wordt afgegeven door een door Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling. 
 
 

Tekortschieten in de nakoming, ontbinding en opzegging 
 
Artikel 19 Dreigende vertraging 
1. Indien de voortgang van de te verrichten Prestaties vertraging dreigt te ondervinden, meldt Opdrachtnemer zulks direct 

schriftelijk aan Opdrachtgever en geeft hij daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. 
Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging, ook in de toekomst, te voorkomen. 

2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht Opdrachtgever of hij al dan niet instemt 
met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de 
oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de 
Overeenkomst toekomen, onverlet. 
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Artikel 20 Boete 
1. Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige Prestaties zijn verricht die aan de 

Overeenkomst beantwoorden, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 
0,1% van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de omzetbelasting, 
voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10% daarvan. Indien nakoming anders dan door 
overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. 

2. De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen: 
a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de Prestaties; 
b. zijn recht op schadevergoeding. 

3. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling 
daarvan op een derde is overgegaan. 

 
Artikel 21 Aansprakelijkheid 
1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere partij haar 

in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen 
anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling 
geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te 
komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. 

2. De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen 
Prestaties verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming 
ook gedurende de verlengde termijn uitblijft, is de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim. 

3. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk 
voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. 

4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aansprakelijkheid van Derden op vergoeding van schade als 
gevolg van het tekortschieten als bedoeld in het derde lid. 

5. Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Prestaties gebruik maakt van zaken als bedoeld in artikel 6.1. die 
eigendom zijn van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. 
Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de 
Overeenkomst schade aan Opdrachtnemer en/of Derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade 
geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. In voorkomende gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren 
voor aanspraken van Derden.  

6. Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het Personeel 
van Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke 
aansprakelijkheid in dit verband. 

 
Artikel 22 Overmacht 

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, 
verlate aanleveringen of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, voor 
zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van dan wel door toedoen van de partij die niet 
nakomt of tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet-nakomen of tekortschieten van 
door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden dan wel liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van 
Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde Derden. 

 
Artikel 23 Ontbinding en opzegging 
1. Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, is elk van de partijen gerechtigd de Overeenkomst 

door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij, ook 
na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen. Indien 
nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn blijvend 
onmogelijk is, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim en is het stellen van bedoelde termijn niet vereist. 

2. De in het vorige lid genoemde termijnstelling is niet vereist, indien de oorspronkelijke termijn voor de ommekomst daarvan 
is verlengd en de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn is uitgebleven. 

3. Indien één der partijen gedurende een bij de Overeenkomst te bepalen periode ten gevolge van overmacht haar 
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door 
middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder 
dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 

4. Opdrachtgever is gerechtigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de 
Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance 
van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de 
onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel 
van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, dan wel Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet 
worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. 

5. Opdrachtgever behoudt zich voorts het recht voor om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te 
allen tijde op te zeggen. Tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis van 
de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Prestaties en in redelijkheid 
gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane 
verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gehouden de Opdrachtnemer op enigerlei wijze anderszins schadeloos te stellen 
voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst. 

 
Artikel 24 Behoud recht nakoming te vorderen 

Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van 
enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de 
desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd. 
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Diversen 
 
Artikel 25 Intellectuele (eigendoms)rechten 
1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, waar en wanneer dan ook, ten 

aanzien van de resultaten van de verrichte Prestaties, berusten bij Opdrachtgever. Deze rechten worden op grond van de 
Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke 
overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 

2. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 25 lid 1, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt 
Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens 
Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van 
Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen 
stellen. Opdrachtnemer machtigt Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele 
(eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven. 

3. Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende 
zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912, in de mate als de toepasselijke regelgeving 
zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken 
Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende 
persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de resultaten van de verrichte Prestaties in enigerlei vorm aan Derden beschikbaar te 
stellen, noch hierover aan Derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk 
toestemming hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van Derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele 
(eigendoms)rechten van die Derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en 
dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die 
kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als 
gevolg van bedoelde inbreuken. 

6. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd, indien Derden Opdrachtgever ter zake van schending 
van intellectuele (eigendoms)rechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan 
na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. 

 
Artikel 26 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 

Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder 
schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, zulks met uitzondering van het 
recht op honorarium. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Partijen kunnen aan 
deze toestemming voorwaarden verbinden. 

 
Artikel 27 Verzekering 
1. Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de navolgende risico’s: 

a. beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit Beroepsfouten); 
b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die 

eigendom zijn van Opdrachtgever); 
c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn 

van Opdrachtgever. 
2. Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen 

van premiebetaling voor de hierboven in lid 1 genoemde verzekeringen over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomst dan wel de condities waaronder 
deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever zonder 
bedoelde toestemming. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de 
overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. 

3. Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste 
lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst jegens 
Opdrachtgever aansprakelijk is. Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te 
brengen en hiervan een afschrift aan Opdrachtgever te zenden, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever om 
hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks 
aan Opdrachtgever worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door opdrachtnemer voor het verzekerde 
voorval aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding. 

 
Artikel 28 Overname van personeel, omkoping, belangenverstrengeling 
1. Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, tijdens de uitvoering van de 

Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de Opdrachtnemer in dienst te nemen noch met 
dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. 

2. Partijen zullen aan elkaar noch aan Derden aanbieden, noch van Derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan 
worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
Overeenkomst. 

3. Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij 
Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder 
dat opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, is Opdrachtgever gerechtigd de 
Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn 
gehouden. 

4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd anders dan met toestemming van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst 
personen te betrekken die in een periode van twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij Opdrachtgever in dienst 
zijn geweest. 
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Artikel 29 Vervolgopdracht 
Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een 

vervolgopdracht. 
 
Artikel 30 Melding in publicaties of reclame-uitingen 

Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt 
de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 
Artikel 31 Voortdurende verplichtingen 

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, 
behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van 
intellectuele (eigendoms) rechten, geheimhouding, cessie van verzekeringspenningen, geschillenbeslechting, 
domiciliekeuze en toepasselijk recht. 

 
Artikel 32 Nietige bepalingen 

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden 
de overige bepalingen van de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over eerstbedoelde bepalingen overleg 
voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de 
Overeenkomst niet aangetast. 

 
Artikel 33 Geschillen en toepasselijk recht 
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Het Weens Koopverdrag (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 

roerende zaken, goedgekeurd door Wet 4 september 1996, B.S. 1 juli 1997) wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 
3. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 

rechter in het arrondissement Roermond, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen 
overeenkomen. 
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Bijlage 14 Akkoordverklaring Overeenkomst 
 
 
Hierbij verklaart <<<< naam inschrijver >>>>> de overeenkomst en Algemene 
Inkoopvoorwaarden zoals verzonden bij de Nota van Inlichtingen zonder voorbehoud te 
accepteren.  
 

Inschrijver  
 

      

Naam 
 

      

Functie 
 

      

Datum 
 

      

Handtekening 
 

      

 
                                                     
  


