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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR GOEDEREN 
 
 

Artikel 1  Definities 
Netbeheer Nederland: 

Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland,  
gevestigd te Arnhem, Utrechtseweg 310 

Verkoper:  
de wederpartij van Netbeheer Nederland. 

Overeenkomst:  
iedere rechtsbetrekking waarop deze 
inkoopvoorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing 
kunnen zijn. 

 
Artikel 2  Toepasselijkheid 
1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 
Netbeheer Nederland optreedt als koper van 
goederen. 

2 Het begrip goederen omvat alle goederen van welke 
aard ook, waaronder producten op het gebied van de 
informatietechnologie, zoals hardware, software, 
standaard dan wel maatwerk of mengvormen daarvan. 

3 Deze inkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing 
op Werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor werkzaamheden met 
inachtneming van artikel 2 lid 2 van die Algemene 
Voorwaarden. 

4 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen plaats 
vinden indien schriftelijk overeengekomen. 

 
Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst 
1 Een aanbieding is onherroepelijk, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen. 
2 Een aanbieding geldt 30 dagen, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen. 
3 Indien een schriftelijke opdracht - conform de 

aanbieding - volgt op een aanbieding, komt de 
Overeenkomst tot stand op het moment dat Netbeheer 
Nederland die opdracht aan Verkoper verzendt. 

4 Indien een mondelinge opdracht - conform de 
aanbieding - volgt op een aanbieding, komt de 
Overeenkomst tot stand op het moment van het 
verlenen van die opdracht. 

5 Netbeheer Nederland heeft het recht wijzigingen en 
aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat 
geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment 
waarop Netbeheer Nederland schriftelijke bevestiging 
van de opdracht ontvangt overeenkomstig de 
gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding dan wel op 
het moment dat Verkoper feitelijk begint met de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

6 Bij de uitvoering van raamovereenkomsten komt de 
Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat 
Netbeheer Nederland de opdracht voor een 
(deel)levering binnen het kader van de 
raamovereenkomst verzendt. 

7 De procedure als bedoeld in de voorgaande leden kan 
ook geschieden door middel van elektronische en 
faxberichten, onder gelijkstelling van deze berichten 
met schriftelijke stukken. 

8 Door Netbeheer Nederland voor de uitvoering van de 
Overeenkomst (ook voorafgaande aan het aangaan 
ervan) ter beschikking gestelde of door Netbeheer 
Nederland goedgekeurde bestekken, tekeningen, 
modellen, specificaties, instructies, 
keuringsvoorschriften, e.d., onverschillig op welke 
wijze belichaamd, maken, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, deel uit van de Overeenkomst. 

Artikel 4  Prijzen 
1 De prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting. Voor 

rekening van Verkoper zijn de belastingen en 
heffingen die ter zake van de levering verschuldigd 
zijn. 

2 De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, de kosten van transport, inklaring, 
verzekering en verpakking, met uitzondering van 
leenverpakking. 

 
Artikel 5  Levering 
1 In dit artikel wordt onder levering mede verstaan een 

levering in gedeelten. 
2 De levering vindt plaats op de overeengekomen locatie 

en het overeengekomen tijdstip. 
3 Verkoper geeft onverwijld schriftelijk bericht aan 

Netbeheer Nederland zodra hij weet of vermoedt dat 
hij de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen. 
Verkoper geeft daarbij de (mogelijke) oorzaken van de 
niet-nakoming aan. Alsdan zullen Verkoper en 
Netbeheer Nederland overleggen over de ontstane 
situatie, met dien verstande dat de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid ter zake bij Netbeheer 
Nederland ligt. 

4 Indien Netbeheer Nederland - buiten afkeuring - om 
welke reden dan ook niet in staat is de te leveren 
goederen in ontvangst te nemen op het 
overeengekomen tijdstip, geraakt Netbeheer 
Nederland niet in verzuim. Alsdan zullen de goederen 
voor risico van Verkoper blijven en Verkoper zal de 
goederen tegen een nader overeen te komen 
vergoeding als kenbaar eigendom (zulks in afwijking 
van artikel 7 lid 1) van Netbeheer Nederland bewaren, 
beveiligen en verzekeren ten genoegen van Netbeheer 
Nederland. 

5 Verkoper zal de te leveren goederen doen vergezeld 
gaan van alle voorhanden zijnde documentatie die 
bestemd is om de goederen naar behoren te kunnen 
gebruiken alsmede eventuele inspectie-, beproevings-, 
keuring-, controle- en garantiebewijzen. 

6 Keuring, inspectie, controle en/of beproeving van 
goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, 
houdt levering noch inontvangstneming noch risico-
overgang in. 

 
Artikel 6  Verpakking & Verzending 
1 De goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt en 

overeenkomstig de aanwijzingen van Netbeheer 
Nederland te zijn gemerkt. 

2 Alle verpakking, met uitzondering van - als zodanig 
door Verkoper gekenmerkte - leenverpakking, wordt 
op het moment van levering eigendom van Netbeheer 
Nederland. Netbeheer Nederland kan van dit recht op 
eigendomsverkrijging afstand doen en Verkoper 
verplichten tot terugneming van de verpakking.  

3 Terugzending van leenverpakking en van verpakking 
waarvan Netbeheer Nederland de eigendom niet 
wenst, is voor rekening en risico van Verkoper en 
geschiedt naar een door Verkoper op te geven 
bestemming. Indien Verkoper geen bestemming 
opgeeft, heeft Netbeheer Nederland het recht de 
goederen te zenden naar het adres van Verkoper.  

4 Verkoper is aansprakelijk voor schade ontstaan door 
of in verband met het feit dat de verpakking niet 
voldoet aan het gestelde in het eerste lid. 
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Artikel 7  Eigendom & Risico 
1 De eigendom van en het risico voor de te leveren 

goederen gaan over op het moment van levering, 
zodra de goederen op de overeengekomen plaats van 
levering door Netbeheer Nederland in ontvangst zijn 
genomen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 
14 lid 6. 

2 In afwijking van het gestelde in het eerste lid gaat de 
eigendom van de te leveren goederen over op het 
moment van aanbetaling van die goederen dan wel op 
het moment dat Netbeheer Nederland de 
eigendomsovergang verlangt en dat voorafgaat aan de 
levering. Verkoper zal alsdan de desbetreffende 
goederen merken als kenbaar eigendom van 
Netbeheer Nederland en Netbeheer Nederland 
vrijwaren tegen verlies, beschadiging en uitoefening 
van rechten door derden. De goederen zijn voor risico 
van Verkoper tussen het moment van 
eigendomsovergang en feitelijke levering. Verkoper is 
verplicht de in de vorige zin bedoelde goederen tegen 
alle risico's en voor zijn rekening te verzekeren. 

3 Netbeheer Nederland heeft bij of na het sluiten van de 
overeenkomst het recht te verlangen dat Verkoper 
voor zijn rekening een onvoorwaardelijk en 
onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een 
voor Netbeheer Nederland aanvaardbare 
bankinstelling, ter zekerstelling van de nakoming van 
de verplichtingen van Verkoper. 

 
Artikel 8  Gebruiksrecht programmatuur 
1 Voor zover de geleverde goederen bestaan uit 

besturings- en/of toepassingsprogrammatuur verkrijgt 
Netbeheer Nederland hierop een exclusief 
eeuwigdurend gebruiksrecht. 

2 Het gebruiksrecht betreft de aanwending van de 
programmatuur voor alle door Netbeheer Nederland in 
het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten nuttig 
geachte werkzaamheden binnen haar organisatie en 
omvat de voor dat gebruik noodzakelijke handelingen. 

3 Het gebruiksrecht is overdraagbaar. 
 
Artikel 9  Documentatie 
1 Verkoper verstrekt aan Netbeheer Nederland een 

gebruikers- c.q. bedieningshandleiding over geboden 
functionaliteit, het gebruik en beheer van de door 
Verkoper geleverde goederen dan wel nog te leveren 
goederen. 

2 Verkoper verleent Netbeheer Nederland het recht 
gebruikershandleidingen van Verkoper te bewerken en 
onbeperkt te verveelvoudigen voor gebruik binnen 
haar organisatie. 

 
Artikel 10  Hulpmiddelen 
1 De door Netbeheer Nederland aan Verkoper ter 

beschikking gestelde dan wel voor rekening van 
Netbeheer Nederland door Verkoper aangeschafte of 
vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, 
instructies, specificaties, programmatuur, 
gereedschappen en overige middelen die op enigerlei 
wijze voor Verkoper een ondersteunende functie 
hebben voor de te leveren goederen, blijven dan wel 
worden eigendom van Netbeheer Nederland op het 
moment van aanschaffing of vervaardiging. 

2 Verkoper is verplicht de in het eerste lid bedoelde 
hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van 
Netbeheer Nederland, deze in goede staat te houden 
en voor rekening van Verkoper te verzekeren tegen 
alle risico's zolang Verkoper ten aanzien van die 
hulpmiddelen als houder voor Netbeheer Nederland 
optreedt. 

3 De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel 
voor risico van Verkoper. 

4 Verkoper stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van 
Netbeheer Nederland aan deze ter beschikking doch 
uiterlijk op het tijdstip van de levering van de goederen 
waarop de hulpmiddelen betrekking hebben. 

5 Verkoper mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten 
behoeve en in het kader van de levering aan 
Netbeheer Nederland, tenzij schriftelijke anders 
overeengekomen is. 

6 Verandering aan of afwijking van de door Netbeheer 
Nederland ter beschikking gestelde of goedgekeurde 
hulpmiddelen, is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van Netbeheer Nederland. 

 
Artikel 11  Wijzigingen 
1 Netbeheer Nederland heeft het recht wijzigingen in de 

aard en omvang van de te leveren goederen te 
verlangen. De wijzigingen mogen niet van dien aard 
zijn dat Verkoper de Overeenkomst, naar in 
redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn 
aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend 
zou zijn geweest. Netbeheer Nederland doet 
schriftelijk opgaaf van de verlangde wijzigingen. 

2 Verkoper deelt aan Netbeheer Nederland binnen 14 
kalenderdagen na verzending van de schriftelijke 
opgaaf als bedoeld in het eerste lid, mee welke 
gevolgen de wijzigingen voor prijs en levertijd zullen 
hebben. Netbeheer Nederland heeft het recht de 
Overeenkomst te ontbinden indien de door Verkoper 
gestelde prijs en levertijd voor Netbeheer Nederland 
niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding 
van de Overeenkomst zal Netbeheer Nederland niet 
op onredelijke gronden gebruik maken. 
Ingeval van ontbinding zal Netbeheer Nederland aan 
Verkoper alle redelijke kosten vergoeden die Verkoper 
tot op dat moment in rechtstreeks verband met de 
ontbonden Overeenkomst heeft moeten maken. 

 
Artikel 12  Facturering & Betaling 
1 De facturering vindt plaats onder vermelding van het 

opdrachtnummer, plaats aan het opgegeven 
factuuradres tegelijk met of onverwijld na de levering 
van de goederen, volledig gespecificeerd naar aantal 
en soort en overigens volgens de aanwijzingen van 
Netbeheer Nederland. 

2 Betaling vindt plaats, onder aftrek van een eventuele 
kredietbeperking, binnen 30 kalenderdagen na 
ontvangst van de factuur, mits de goederen zijn 
ontvangen en Netbeheer Nederland voor de afloop 
van de genoemde termijn op goede gronden geen 
bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoeren 
van de Overeenkomst. Betaling van de koopsom houdt 
in geen enkel opzicht afstand van enig recht in. 

 
Artikel 13  Kwaliteit & Garantie 
1 Verkoper staat er voor in dat de geleverde goederen 

zijn zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, 
nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), 
vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel 
waarvoor zij zijn bestemd, voldoen aan relevante 
wettelijke eisen en overheidsvoorschriften alsmede 
aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde 
veiligheids- en kwaliteitsnormen. 

2 Verkoper geeft een garantietermijn van tenminste 1 
jaar op de goederen. Het verstrijken van de 
garantietermijn laat onverlet de rechten die Netbeheer 
Nederland op grond van de wet en de Overeenkomst. 
De overeengekomen garantie in deze termijn zal in 
ieder geval inhouden dat Verkoper enig door 
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Netbeheer Nederland binnen de garantietermijn 
schriftelijk bij Verkoper aangemeld gebrek zo spoedig 
mogelijk zal verhelpen, voor rekening van Verkoper, 
met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien 
Verkoper op grond van deze verplichting goederen of 
onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of 
vervangen, zal ten opzichte van deze goederen of 
onderdelen de volle garantietermijn weer in werking 
treden. 

 
Artikel 14  Keuring, Inspectie, Controle & Beproeving 
1 Keuring, inspectie, controle en/of beproeving door of 

vanwege Netbeheer Nederland kan plaats vinden 
zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na 
de levering. Verkoper verleent hiertoe toegang tot de 
plaatsen waar de goederen worden vervaardigd of zijn 
opgeslagen en verleent medewerking aan de door 
Netbeheer Nederland gewenste keuringen, inspecties, 
controles en/of beproevingen. Deze medewerking 
houdt ook in de verstrekking voor zijn rekening van de 
vereiste documentatie en inlichtingen. 

2 Verkoper stelt Netbeheer Nederland op diens verzoek 
tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop keuringen, 
inspecties, controles en/of beproevingen kunnen 
plaats vinden, zonder dat Netbeheer Nederland 
gehouden is deze daadwerkelijk op die tijdstippen te 
laten geschieden. 

3 Verkoper is bevoegd bij de keuringen, inspecties, 
controles en/of beproevingen aanwezig te zijn. 

4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de 
kosten van keuringen, inspecties, controles en/of 
beproevingen voor rekening van Verkoper. Dit geldt 
eveneens voor herkeuringen, herinspecties, 
hercontroles en/of herbeproevingen. 

5 Indien bij keuring, inspectie, controle, en/of beproeving 
voor tijdens of na de levering de goederen geheel of 
gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Netbeheer 
Nederland dit aan Verkoper schriftelijk meedelen. 
Deze melding geldt als ingebrekestelling. Netbeheer 
Nederland zal daarbij Verkoper in de gelegenheid 
stellen binnen een redelijke termijn alsnog conform de 
opdracht te leveren. Indien Verkoper van die 
gelegenheid geen gebruik maakt dan wel er niet in 
slaagt naar behoren te leveren, heeft Netbeheer 
Nederland het recht de opdracht zonder nadere 
ingebrekestelling te ontbinden. Netbeheer Nederland 
heeft dit recht eveneens indien de levering naar zijn 
aard of bestemming niet mogelijk of zinvol meer is. 

6 Ingeval van afkeuring van de goederen tijdens of na de 
levering worden de eigendom en het risico geacht bij 
Verkoper te zijn gebleven en derhalve nimmer op 
Netbeheer Nederland te zijn overgegaan. 

7 Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige 
keuring, inspectie, controle en/of beproeving, niet 
blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 13, 
behoudt Netbeheer Nederland alle rechten die de wet 
en de Overeenkomst aan deze tekortkoming 
verbinden. 

8 Netbeheer Nederland heeft het recht de goederen voor 
rekening van Verkoper te (doen) herstellen of te (doen) 
vervangen, indien na overleg met Verkoper 
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Verkoper 
niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of 
vervanging kan of zal zorg dragen. Netbeheer 
Nederland kan van overleg afzien indien dringende 
omstandigheden Netbeheer Nederland daartoe nopen. 

9 Indien keuring, inspectie, controle en/of beproeving 
door een onafhankelijke instantie plaats vindt, is de 
uitslag daarvan bindend voor Verkoper en Netbeheer 
Nederland. Dit is van overeenkomstige toepassing 

voor herkeuring, herinspectie, hercontrole en/of 
herbeproeving. 

 
Artikel 15  Geheimhouding 
1 Verkoper houdt geheim alle informatie die hij, al dan 

niet rechtstreeks, van of over Netbeheer Nederland 
heeft leren kennen en waarvan vaststaat dat deze 
vertrouwelijk van aard is dan wel waarvan hij de 
vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te 
onderkennen. 

2 Verkoper verplicht door hem bij de uitvoering van de 
Overeenkomst ingeschakelde derden schriftelijk tot 
een zelfde geheimhouding of doet deze derden de 
door Netbeheer Nederland voorgelegde 
geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. 

3 Verkoper mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Netbeheer Nederland generlei vorm 
van publiciteit geven aan de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

4 Verkoper mag op de Overeenkomst betrekking 
hebbende documenten, als tekeningen, schema's, 
e.d., niet vermenigvuldigen of aan derden ter inzage 
geven anders dan met schriftelijke toestemming van 
Netbeheer Nederland. 

5 Verkoper mag door gezamenlijke ontwikkelingen van 
Netbeheer Nederland en Verkoper tot stand gebrachte 
goederen en/of diensten zonder schriftelijke 
toestemming van Netbeheer Nederland niet ten 
behoeve van derden gebruiken. 

 
Artikel 16  Intellectuele Eigendomsrechten & Overige 

Rechten van Derden 
1 Verkoper staat ervoor in dat het gebruik door 

Netbeheer Nederland, doorverkoop daaronder mede 
begrepen, van de door Verkoper geleverde goederen 
of van de door hem ten behoeve van Netbeheer 
Nederland gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, 
geen inbreuk zal maken op enig intellectueel 
eigendomsrecht of overig recht van derden. Voor 
zoveel op de te leveren goederen of hulpmiddelen een 
(intellectueel eigendoms)recht van derden rust, draagt 
Verkoper er zorg voor dat Netbeheer Nederland het 
gebruiksrecht verkrijgt zonder dat daar voor Netbeheer 
Nederland buiten de overeengekomen koopprijs extra 
kosten mee gemoeid zijn. Netbeheer Nederland heeft 
het recht op kosten van Verkoper het gebruiksrecht 
rechtstreeks met de desbetreffende derde(n) overeen 
te komen. 

2 Indien blijkt dat het gebruik door Netbeheer Nederland 
als in het eerste lid bedoeld inbreuk maakt of dreigt te 
maken op een (intellectueel eigendoms)recht van 
derden, heeft Verkoper de verplichting tot: 
i ofwel, vervanging van de betrokken goederen of 

hulpmiddelen, door gelijkwaardige goederen die 
geen inbreuk maken op rechten van derden 

ii ofwel, het verkrijgen van een gebruiksrecht voor 
de betrokken goederen of hulpmiddelen  

iii ofwel, wijziging van de betrokken goederen of 
hulpmiddelen zodanig dat de inbreuk wordt 
opgeheven, alles a) in overleg met  
Netbeheer Nederland, en b) zonder dat voor 
Netbeheer Nederland buiten de overeengekomen 
koopprijs extra kosten ontstaan en c) zonder dat 
de gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die 
van de oorspronkelijk te leveren goederen en/of 
hulpmiddelen. 

3 Verkoper vrijwaart Netbeheer Nederland tegen 
aanspraken op vergoeding of boeten die voortvloeien 
uit enigerlei inbreuk op (intellectuele 
eigendoms)rechten van derden en hij vergoedt 
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Netbeheer Nederland alle schade die het gevolg is van 
enige inbreuk. 

 
Artikel 17  Reservedelen & Onderhoud 
1 Verkoper is verplicht gedurende een redelijke termijn 

reservedelen voorradig te houden, ook indien de 
productie van die zaak inmiddels is beëindigd. 
Netbeheer Nederland zal van Verkoper kunnen 
verlangen aan hem het tijdstip van beëindiging van de 
productie mee te delen. 

2 Voor zover de geleverde goederen bestaan uit 
besturings- en/of toepassingsprogrammatuur, 
garandeert de Verkoper dat gedurende de looptijd van 
de Overeenkomst, onderhoud beschikbaar zal zijn op 
de alsdan geldende releases en/of versies van de 
programmatuur. Gedurende die periode zal Verkoper, 
op eigen initiatief dan wel op verzoek van Afnemer, 
door middel van onderhoud, de programmatuur in 
goed werkende staat houden. 

3 Verkoper zal ervoor zorgdragen dat de onder 
onderhoud vallende activiteiten zonder vertraging 
zullen worden aangevangen en voltooid. In dat 
verband garandeert Verkoper dat hij de beschikking 
heeft over de mankracht, kennis en hulpmiddelen 
benodigd om zonder vertraging de betreffende 
activiteiten ter hand te nemen en te voltooien. 

 
Artikel 18  Overdracht 
1 Verkoper mag de rechten en verplichtingen die voor 

Verkoper uit de overeenkomst voortvloeien noch 
geheel, noch gedeeltelijk, aan derden overdragen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Netbeheer Nederland. 

2 Verkoper mag de uitvoering van zijn verplichtingen uit 
de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk, aan 
derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Netbeheer Nederland.  
Netbeheer Nederland heeft het recht aan de 
toestemming voorwaarden te verbinden. 

3 In spoedeisende gevallen en indien na overleg met 
Verkoper redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
Verkoper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet 
zal of kan nakomen, is Verkoper gehouden op verzoek 
van Netbeheer Nederland de uitvoering van de 
Overeenkomst voor rekening en risico van Verkoper 
geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, 
zonder dat Verkoper van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst ontslagen is. Netbeheer Nederland 
heeft het recht op kosten van Verkoper de uitvoering 
van de Overeenkomst rechtstreeks met door 
Netbeheer Nederland te kiezen derden overeen te 
komen. 

 
Artikel 19  Aansprakelijkheid 
1 Verkoper is gehouden tot vergoeding van alle schade 

die Netbeheer Nederland lijdt door of in verband met 
de uitvoering door Verkoper van de Overeenkomst. De 
schadevergoedingsverplichting van Verkoper strekt 
zich niet uit tot vergoeding van gederfde winst en 
schade door productie-uitval, tenzij Verkoper voor de 
laatstgenoemde schade verzekerd is. 

2 Verkoper vrijwaart Netbeheer Nederland tegen alle 
aanspraken van derden op vergoeding van schade als 
in het eerste lid bedoeld. In dit lid zijn onder derden 
mede te begrijpen personeel van Netbeheer 
Nederland en zij die in opdracht van Netbeheer 
Nederland werkzaam zijn. 

3 Verkoper is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid 
en risico's als in de vorige leden omschreven 
voldoende te verzekeren.  

 
Artikel 20  Verzekeringen 
1 Op verzoek van Netbeheer Nederland dient Verkoper 

de polissen ter inzage te verstrekken van 
verzekeringen die Verkoper op grond van 
eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te sluiten.  

2 Kan Verkoper in verband met zijn eventuele 
aansprakelijkheid jegens Netbeheer Nederland 
aanspraak op een uitkering krachtens een 
verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient 
Verkoper ervoor te zorgen dat deze uitkeringen 
rechtstreeks aan Netbeheer Nederland geschieden; 
daartoe kan Netbeheer Nederland verlangen dat: 
i Verkoper de verzekeringsovereenkomst ten 

behoeve van Netbeheer Nederland afsluit, dan wel 
dat 

ii Verkoper een eventuele verzekeringsaanspraak 
aan Netbeheer Nederland overdraagt, zulks ter 
keuze van Netbeheer Nederland. Verkoper geeft 
aan Netbeheer Nederland een onherroepelijke 
volmacht een schade-uitkering in ontvangst te 
nemen. 

3 Verzekering door Verkoper leidt niet tot beperking van 
diens aansprakelijkheid noch tot 
medeaansprakelijkheid van Netbeheer Nederland. 

 
Artikel 21  Beëindiging 
1 Netbeheer Nederland heeft de bevoegdheid de 

Overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper, mits 
dit met opgave van voldoende gewichtige redenen 
geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de 
schriftelijke kennisgeving, dient Verkoper de uitvoering 
van de Overeenkomst te staken. Netbeheer Nederland 
en Verkoper zullen alsdan overleg plegen over de 
gevolgen van een zodanige beëindiging, met als 
uitgangspunt dat Verkoper recht heeft op een redelijke 
vergoeding, niet bestaande in vergoedingen ter zake 
van productie-uitval en gederfde winst. Het gestelde in 
dit lid geldt niet voor de gevallen genoemd in het 
tweede en derde lid. 

2 Indien Verkoper tekort schiet in de nakoming van de 
Overeenkomst alsmede ingeval van zijn faillissement 
of surséance van betaling en in geval van stillegging, 
liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare 
toestand van de onderneming van Verkoper, is 
Verkoper van rechtswege in verzuim en heeft 
Netbeheer Nederland het recht  
a) de Overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk 

te beëindigen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan Verkoper; 

b) betalingsverplichtingen op te schorten; 
c) de uitvoering van de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk voor rekening en risico van Verkoper 
aan derden op te dragen; 

alles zonder dat Netbeheer Nederland tot enige 
schadevergoeding gehouden is en onverminderd 
eventuele aan Netbeheer Nederland verder 
toekomende rechten daaronder begrepen het recht 
van Netbeheer Nederland op volledige 
schadevergoeding. 

3 Alle vorderingen die Netbeheer Nederland uit hoofde 
van dit artikel op Verkoper mocht hebben of verkrijgen, 
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
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Artikel 22  Toepasselijk Recht & Geschillen 
1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die 

daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts 
door één der partijen als zodanig worden beschouwd) 
die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen 
mochten ontstaan zullen, tenzij de wet dwingend 

anders bepaalt, worden berecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement Arnhem. 

3 In afwijking van het gestelde in het tweede lid, heeft 
Netbeheer Nederland het recht te bepalen dat het 
geschil door arbitrage wordt beslecht. In dat geval zal 
arbitrage plaatsvinden overeenkomstig het Reglement 
van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te 
Rotterdam. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN 
(behorende bij de Algemene inkoopvoorwaarden voor goederen) 

 
Artikel 1  Definities 
Van overeenkomstige toepassing zijn de definities uit 
artikel 1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor 
Goederen. 
 
Inkoopvoorwaarden:  

de Algemene Inkoopvoorwaarden voor goederen van 
Netbeheer Nederland. 

Werkzaamheden:  
alle werkzaamheden anders dan krachtens 
arbeidsovereenkomst, in opdracht van Netbeheer 
Nederland verricht en al dan niet verband houdende 
met de levering van goederen. 

Wederpartij:  
degene die de Overeenkomst met Netbeheer 
Nederland aangaat. 

 
Artikel 2  Toepasselijkheid 
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op 

Werkzaamheden. 
2 Indien en voor zover bij deze voorwaarden niet van de 

Inkoopvoorwaarden is afgeweken, zijn laatstgenoemde 
voorwaarden van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 3  Uitvoering van de Werkzaamheden & 

Toezicht 
1 De Wederpartij dient de Werkzaamheden nauwkeurig 

en volledig in overeenstemming met de Overeenkomst 
uit te voeren. 

2 De Wederpartij dient de Werkzaamheden met inzetting 
van vakbekwame en ter zake deskundige personen uit 
te voeren. 

3 De Wederpartij dient voor adequa(a)t(e) toezicht en 
leiding zorg te dragen. 

4 De Wederpartij is verplicht naast de wettelijke 
voorschriften betreffende veiligheid en hygiëne de 
daarop betrekking hebbende voorschriften van 
Netbeheer Nederland na te leven en door de personen 
die door de Wederpartij met de uitvoering van de 
werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, te 
doen naleven, zonder dat daardoor kosten voor 
Netbeheer Nederland zullen ontstaan. Deze 
voorschriften zijn bij Netbeheer Nederland 
verkrijgbaar. 

5 Indien Netbeheer Nederland dit verzoekt dient de 
Wederpartij Netbeheer Nederland schriftelijk opgave te 
verstrekken van de voor de uitvoering van de 
Werkzaamheden van belang zijnde personalia en 
arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van de 
personen die de werkzaamheden voor Netbeheer 
Nederland gaan uitvoeren c.q. uitvoeren. 

6 Desgevraagd zal de Wederpartij ter vaststelling van de 
door de in het vijfde lid bedoelde personen gewerkte 
uren, gebruik maken van een 
urenverantwoordingsstaat dan wel ander 
controlemiddel, ter keuze van Netbeheer Nederland. 

7 De werktijden van de in het vijfde lid bedoelde 
personen zijn, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, gelijk aan de werktijden van de in 
dienst van Netbeheer Nederland werkzame personen. 

8 Netbeheer Nederland kan de in dit artikel bedoelde 
personen de toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen 
dan wel het werkterrein ontzeggen dan wel van de 
Wederpartij verlangen dat zij onverwijld van die 
terreinen dan wel uit die gebouwen worden verwijderd, 
indien zij: 

∗ naar de mening van Netbeheer Nederland 
kennelijk niet voor hun taak berekend zijn; 

∗ zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van 
Netbeheer Nederland kennelijk niet op de 
terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd 
kunnen worden. 

∗ overigens kennelijk in strijd handelen met een 
verplichting uit de Overeenkomst. 

Op eerste verzoek van Netbeheer Nederland dient de 
Wederpartij onverwijld voor vervanging zorg te 
dragen. 

 
Artikel 4  Inschakeling derden 
1 De Wederpartij mag de Werkzaamheden noch geheel 

noch gedeeltelijk door derden doen uitvoeren zonder 
schriftelijke toestemming van Netbeheer Nederland. 

2 Indien de Wederpartij voor de uitvoering van een 
Werkzaamheid met toestemming van Netbeheer 
Nederland een of meer derden inschakelt, zal de 
Wederpartij in zijn overeenkomst met die derde(n) voor 
zoveel van toepassing de bepalingen uit de 
Overeenkomst van kracht doen zijn, alsmede de 
verplichting voor die derde(n) zulks ook te doen jegens 
de derde(n) die deze met schriftelijke toestemming van 
Netbeheer Nederland inschakelt. 

3 Een onder deze bepaling gegeven toestemming van 
Netbeheer Nederland laat onverlet de 
aansprakelijkheid van de Wederpartij voor de 
gedragingen van de ingeschakelde derde(n). 

 
Artikel 5  Vergoedingen 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvatten 
de voor de Werkzaamheden overeengekomen 
vergoedingen alle door de Wederpartij voor een 
deskundige uitvoering ervan te maken kosten, 
daaronder begrepen reis- en verblijfkosten van de 
Wederpartij alsmede die van de door de Wederpartij 
met de uitvoering en het toezicht daarop belaste 
personen, kosten van verzekering, kosten van de in 
artikel 9 bedoelde hulpmiddelen, alsmede de ter zake 
van de uitvoering door de Wederpartij verschuldigde 
belastingen en premies, met uitzondering van de 
omzetbelasting. 

 
Artikel 6  Meerwerk & Minderwerk 

Netbeheer Nederland is slechts gehouden door hem 
schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De 
verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen, in onderling overleg 
bepaald. 

 
Artikel 7  Hinder 

De Wederpartij dient de uitvoering van 
werkzaamheden waarvan Netbeheer Nederland of 
derden, naar redelijkerwijs is te verwachten, hinder 
kunnen ondervinden, vooraf met Netbeheer Nederland 
te bespreken. 

 
Artikel 8  Onderbreking van de Werkzaamheden 

Wanneer bedrijfsomstandigheden dit vorderen, moet 
de Wederpartij op verlangen van Netbeheer Nederland 
zijn werkzaamheden onderbreken dan wel doen 
onderbreken. Omtrent de financiële consequenties zal 
nader overleg plaatsvinden. 
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Artikel 9  Hulpmiddelen 
1 Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, 

dient de Wederpartij zelf zorg te dragen voor alle ten 
behoeve van uit te voeren Werkzaamheden benodigde 
hulpmiddelen, als persoonlijke veiligheids- en 
uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen, 
lasapparatuur, ladders, steigers e.d.; zij moeten van 
deugdelijke kwaliteit te zijn. 

2 Ingeval de Wederpartij met toestemming van 
Netbeheer Nederland gebruik maakt van hulpmiddelen 
van Netbeheer Nederland, is dat gebruik voor risico 
van de Wederpartij en is hij volledig aansprakelijk voor 
alle schade die door dit gebruik mochten ontstaan. 
Zodra hij het gebruik ervan beëindigd heeft, dient hij 
de hulpmiddelen aan Netbeheer Nederland terug te 
geven in de staat, waarin hij ze heeft ontvangen. 
Waarneembare gebreken dient de Wederpartij 
terstond te melden. 

 
Artikel 10  Elektrische Energie & Water 

Indien de Wederpartij ten behoeve van de uitvoering 
van de werkzaamheden elektrische energie en/of 
water nodig heeft, stelt Netbeheer Nederland, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen, die energie en dat 
water gratis ter beschikking, indien althans ter plaatse 
een aansluitmogelijkheid voorhanden is. 

 
Artikel 11  Opslag van Zaken & Plaatsing van Keten 

De opslag van zaken door of vanwege de Wederpartij 
op de terreinen of in de gebouwen van Netbeheer 
Nederland, mag slechts plaats vinden met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Netbeheer 
Nederland, waarbij deze tevens een plaats voor de 
opslag moet hebben aangewezen. Hetzelfde geldt 
voor de plaatsing van bouwketen, sanitaire keten, e.d. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle 
voorzieningen voor keten alsook de kosten voor het 
gebruik hiervan (energie, water, telefoon, e.d.) voor 
rekening van de Wederpartij. 

 
Artikel 12  Wijze van Bezetting 

De Wederpartij dient voor de Werkzaamheden zoveel 
mogelijk dezelfde personen in te zetten die reeds 
eerder voor Werkzaamheden bij Netbeheer Nederland 
zijn ingezet, zulks in het bijzonder voor soortgelijke 
werkzaamheden. 

 
Artikel 13  Staking 

Netbeheer Nederland betaalt geen lonen en/of andere 
vergoedingen ten behoeve van personen die door de 
Wederpartij dan wel door een derde aan wie de 
Wederpartij de Werkzaamheden heeft  
overgedragen of uitbesteed, met de uitvoering van de 
Werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, 

noch de kosten van de in artikel 10 bedoelde 
hulpmiddelen, over de periode dat bedoelde personen 
ten gevolge van een staking niet werken dan wel 
bedoelde zaken ten gevolge van een staking niet 
worden gebruikt. 

 
Artikel 14  Wet Ketenaansprakelijkheid 
1 De Wederpartij is gehouden mee te werken aan 

a) het scheppen van waarborgen voor de inning van 
belastingen en sociale lasten verband houdende 
met de Werkzaamheid en 

b) de vrijwaring van Netbeheer Nederland ter zake. 
2 Indien mede ten behoeve van de Wederpartij een 

waarborgfonds wordt in stand gehouden, zal deze zo 
spoedig mogelijk de nodige gegevens overleggen, 
opdat Netbeheer Nederland tot melding kan overgaan. 
De Wederpartij zal niet eerder met de 
Werkzaamheden beginnen dan nadat de verklaring 
van vrijwaring door het waarborgfonds is ontvangen. 

3 Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt 
gemaakt van een waarborgfonds, stelt de Wederpartij 
een zgn. G-rekening (geblokkeerde rekening) 
beschikbaar, tenzij Netbeheer Nederland kenbaar 
maakt rechtstreekse storting te willen doen bij de 
belastingdienst en de bedrijfsvereniging. De 
Wederpartij zal op de factuur vermelden het 
loonbedrag ingevolge artikel 4 van de Coördinatiewet 
sociale verzekeringen alsmede het met Netbeheer 
Nederland overeengekomen percentage dat voor de 
sociale lasten en loonbelasting op de G-rekening 
respectievelijk rechtstreeks dient te worden gestort. 

4 Op verzoek van Netbeheer Nederland dient de 
Wederpartij facturen vergezeld te doen gaan 
respectievelijk te doen verwijzen naar een werkstaat 
waaruit blijkt welke personen op welke dagen en 
gedurende hoeveel uur per dag voor de 
Werkzaamheden zijn ingezet. De persoonsvermelding 
omvat naam, geboortedatum, en sociaal-
fondsnummer. Voorts dient de Wederpartij te verklaren 
dat genoemde personen op het moment van de 
Werkzaamheden bij hem in loondienst waren. 

5 Indien de verleggingsregeling ingevolge artikel 41a 
e.v. van de Wet op de omzetbelasting van toepassing 
is, dient op de factuur te worden vermeld dat de 
omzetbelasting (BTW) is verlegd, in welk geval geen 
BTW in rekening dient te worden gebracht. 
Onverminderd het gestelde in de vorige leden, dient 
voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten door 
de Wederpartij voldaan te zijn aan de wettelijke sociale 
verplichtingen. Netbeheer Nederland behoudt zich het 
recht voor op dit punt controle uit te oefenen. De 
Wederpartij is gehouden hieraan zijn medewerking te 
verlenen.
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