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Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda
Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord!
1

2

3

Leeswijzer

ja

nee

toelichting

Geformuleerde opdracht/probleemstelling

•

D

blz.

Samenvatting

D

•

blz

Control

ja

nee

toelichting

Product of beoogd resultaat beschreven

M

G

blz.

Prestatie indicatoren aangegeven

n

-

blz.

Risico-analyse

blz.

Informatievoorziening geregeld

blz.

Juridisch getoetst

blz.

Inspraak na BenW-beslissing

n

Totale kosten in beeld

a

blz.

Q beperkt

D 'inspraak'

D 'inspraak plus'

Incidentele kosten

D

f l. 332 euro (drukken 250 exemplaren)

Dekking incidenteel

D

D onvoorzien

Structurele kosten

D

• intern/begrotingsnr.: 15001100
D anders namelijk:
f l. 11,34 euro (jaarlijkse kosten depot KvK)

Dekking structureel

D

• intern/begrotingsnr.: 1 5001100
Q anders namelijk:

D onvoorzien

Netto investeringskosten

G

•

fl.

G begrotingsnr.:

Begrotingswijziging nodig

G

•

G bijgesloten

G verzamelvoorstel
G de raad van:

Afgestemd met bestuurder(s)

G

•

ja

nee

toelichting

Andere betrokken diensten

m

G

SBC

Juridische discipline

•

G JAR

Voorlichting

•

G Officiële publicatie
Andere interne discipline

G

•

SBC

G

•

SMT

a

•

Externe betrokkenen
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Akkoord voor aanbieding aan B&W
Controller

Directeur

Verwerkte advisering
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Datum 15 mei 2002
Ons kenmerk SW/JIS-291 8

Geacht college,
Bijgevoegd treft u aan de Algemene Voorwaarden van de gemeente Dordrecht voor opdrachten
tot het leveren van producten en/of diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn een voortvloeisel
van de startnotitie Juridisch Risicomanagement van het SBC en zijn in overleg met de werkgroep
die het gemeentelijk aanbestedingsbeleid heeft voorbereid opgesteld. Voorts zijn de Algemene
Voorwaarden getoetst in de Juridische Adviesgroep Regelgeving.
De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om van toepassing verklaard te worden ten aanzien van
alle contracten die betrekking hebben op leveringen aan of diensten ten behoeve van de
gemeente. Groot voordeel van het toepassen van Algemene Voorwaarden is dat een deel van de
rechtsverhouding tussen partijen daarin gedetailleerd kan worden geregeld, zonder dat daarover
apart bij elke transactie onderhandeld hoeft te worden. Hiertoe is het nodig dat aan de Algemene
Voorwaarden algemene bekendheid wordt gegeven en ook moeten externe leveranciers kennis
kunnen nemen van de Algemene Voorwaarden. In Bijlage 2 bij deze brief is aangegeven welke
communicatie-activiteiten worden voorgesteld om in- en externe bekendheid te geven aan deze
richtlijnen en de implementatie te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is om de Algemene
Voorwaarden in combinatie met het Gemeentelijk Aanbestedingsbeleid bekend te maken omdat
deze zaken inhoudelijk raakvlakken hebben. Dit zal zo geconcentreerd mogelijk, plaatsvinden.
De kosten voor het deponeren van de Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel
bedragen 11,34 euro per jaar. Voorts is voorzien in het drukken van 250 exemplaren van de
Algemene Voorwaarden door de Stadsdrukkerij. De kosten hiervoor bedragen 332 euro.
Voorgesteld wordt deze Algemene Voorwaarden van de gemeente Dordrecht voor opdrachten tot
het leveren van producten en/of diensten vast te stellen en deze te deponeren bij de kamer van
Koophandel.
Hoogachtend,
de directeur

r deze

mw.'A. Twilt
hoofd Juridische en Interne zaken, Secretariaat

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van de Gemeente Dordrecht voor opdrachten tot het leveren van producten en/of diensten

- versie d.d. 16-5-2001 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te
Dordrecht op ... 2001 onder nummer ....
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Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de
overeenkomst.

Derden:

niet zijnde partijen bij de opdracht.

DDP:

Delivered Duty Paid.

Diensten:

de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van Gemeente
Dordrecht te verrichten werkzaamheden.

Gemeente Dordrecht:

de rechtspersoon Gemeente Dordrecht.

Incoterms:

editie 2000 uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

Informatiedragers:

papieren documenten en/of dragers van digitale informatie, zoals diskettes, waarop
de prestaties/resultaten van de opdrachtnemer aan de Gemeente Dordrecht ter
beschikking worden gesteld.

Leveringen:

de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van Gemeente
Dordrecht te leveren producten.

Opdrachtnemer:

de contractuele wederpartij van de Gemeente Dordrecht.

Overeenkomst:

de overeenkomst onder bezwarende titel tussen de Gemeente Dordrecht en de
opdrachtnemer, tot het leveren van producten en/of diensten waarop de
voorwaarden van toepassing zijn.

Persoonlijkheidsrechten:

de persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 van de auteurswet 1912.

Prestatie:

de te verrichten leveringen van producten en/of diensten.

Werkdag:

een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of een wettelijk erkende feestdag.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 .Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle
overeenkomsten, waarbij een
opdrachtnemer prestaties levert
aan de Gemeente Dordrecht. Door
het verstrekken van een offerte
respectievelijk het aanvaarden
van een opdracht aanvaardt
opdrachtnemer de
toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
2. Af wijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts
rechtsgeldig indien deze
uitdrukkelijk tussen partijen
schriftelijk zijn overeengekomen.
3.De toepasselijkheid van
eventuele algemene voorwaarden
of andere voorwaarden van
de opdrachtnemer en/of derden
wordt uitdrukkelijk verworpen
4.lndien enige bepaling(-en) van
deze algemene voorwaarden
en/of de overeenkomst nietig is
(zijn) of vernietigd wordt
(worden), zullen de overige
bepalingen volledig van kracht
blijven en zullen de Gemeente
Dordrecht en opdrachtnemer in
overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen in acht worden
genomen.
5.Indien onderdelen van de
overeenkomst en de daarbij
behorende bijlage(n) in strijd zijn
met
de Algemene Voorwaarden, is de
hiërarchie, tenzij anders is
overeengekomen, als volgt:
ten eerste de overeenkomst,
ten tweede de bijlagen en
ten derde de Algemene
voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de
overeenkomst

1 .De overeenkomst is tot stand
gekomen, indien een schriftelijke
onherroepelijke aanbieding van de
opdrachtnemer door de Gemeente
Dordrecht schriftelijk is aanvaard
of het overeengekomene op
andere wijze door partijen
schriftelijk is bevestigd.
2.Wijzigingen in de
overeenkomst, daaronder
begrepen uitbreiding of inkrimping
van de reeds opgedragen
prestaties, komen tot stand,
zodra de Gemeente Dordrecht dit
schriftelijk aan de opdrachtnemer
kenbaar maakt en de

opdrachtnemer dit schriftelijk
bevestigt.
3.Het in lid 1 en lid 2 bepaalde
laat onverlet de bevoegdheid van
partijen het bestaan van de
overeenkomst en/of de daarin
aangebrachte wijzigingen met
andere middelen te bewijzen.

Artikel 5 Algemene verplichtingen
Gemeente Dordrecht

Artikel 4 Uitvoering van de
opdracht

Artikel 6 Samenwerking met
derden

1 .Opdrachtnemer is zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Gemeente
Dordrecht niet gerechtigd de
personen, die zijn belast met de
uitvoering van de diensten,
tijdelijk of definitief te vervangen,
tenzij anders is overeengekomen
in de overeenkomst. De
Gemeente Dordrecht zal zijn
toestemming niet op onredelijke
gronden onthouden en is
gerechtigd aan deze toestemming
voorwaarden te verbinden. De
voor de oorspronkelijke personen
geldende tarieven zullen bij
vervanging niet verhoogd worden.
2.Als de Gemeente Dordrecht
andere personen wenst voor de
uitvoering van de overeenkomst,
omdat zij meent dat dit van
belang is voor een goede
uitvoering van de opdracht, deelt
zij dit schriftelijk mede aan de
opdrachtnemer, onder opgave van
redenen. Opdrachtnemer zal voor
vervanging zorg dragen.
3. Bij een vervanging van de
personen, bedoeld in lid 2, dienen
personen beschikbaar te worden
gesteld die qua deskundigheid,
opleiding en ervaring in ieder
geval gelijkwaardig zijn aan de
oorspronkelijk ingezette personen.
4.De prestaties moeten worden
uitgevoerd binnen de
overeengekomen termijn. Tenzij
door partijen uitdrukkelijk anders
is overeengekomen betreft de
overeengekomen termijn een
fatale termijn.
5.Indien in de overeenkomst
uitdrukkelijk een vast of maximaal
bedrag is overeengekomen voor
de uitvoering van de
overeenkomst en dit vaste of
maximale bedrag wordt
overschreden, is de
opdrachtnemer verplicht de
overeenkomst zonder berekening
van extra kosten en/of uren
tengevolge van deze
overschrijding uit te voeren, onder
handhaving van de
overeengekomen kwaliteit.

1 .Indien de overeenkomst met
zich meebrengt, dat de
opdrachtnemer voor de vervulling
ervan zijn uit te voeren prestaties
moet afstemmen op die van
andere door de Gemeente
Dordrecht ingeschakelde derden,
zal de Gemeente Dordrecht na
overleg met alle betrokkenen
vaststellen wie met de leiding en
coördinatie van de
werkzaamheden wordt belast en
wat ieders taak in dezen is.
2.Bij het uitvoeren van de
overeenkomst kan opdrachtnemer
slechts na schriftelijke
toestemming van Gemeente
Dordrecht voor eigen rekening en
risico gebruik maken van de
diensten van derden. Deze
toestemming wordt niet op
onredelijke gronden onthouden.
Aan de toestemming kunnen door
Gemeente Dordrecht
voorwaarden worden verbonden.
De door Gemeente Dordrecht
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.

De Gemeente Dordrecht moet de
opdrachtnemer tijdig de
inlichtingen, gegevens en
beslissingen verstrekken, die
nodig zijn om de overeenkomst
naar behoren uit te voeren en te
voltooien.

Artikel 7 Acceptatie en controle

1 .Indien de Gemeente Dordrecht
niet binnen vier weken vanaf het
moment van levering van de
prestatie anderszins kenbaar heeft
gemaakt, kan de prestatie als
geaccepteerd worden
beschouwd, tenzij anders is
overeengekomen.
2.Indien de Gemeente Dordrecht
de prestaties als onvoldoende
beoordeelt, worden de prestaties
niet geaccepteerd. Hij zal
opdrachtnemer schriftelijk
verzoeken om binnen een
redelijke, door hem te bepalen

termijn, alsnog aan het gestelde
in de overeenkomst te voldoen,
tenzij nakoming van de
overeenkomst reeds blijvend
onmogelijk is.
3.Afgekeurde zaken worden door
de opdrachtnemer op eerste
aanzegging verwijderd en
onverwijld, uitsluitend voor zijn
rekening, vervangen door zaken
die wel voldoen aan hetgeen is
overeengekomen. De aan
verwijdering en vervanging
verbonden kosten komen voor
rekening van de opdrachtnemer.
4.Gedurende de gehele looptijd
van de overeenkomst is
Gemeente Dordrecht gerechtigd
te allen tijde en zonder
vooraankondiging toezicht terzake
van de uitvoering van de
kwaliteitszorg, zoals op het
moment van aangaan van de
overeenkomst door
opdrachtnemer aan Gemeente
Dordrecht kenbaar was gemaakt,
uit te oefenen bij de
opdrachtnemer, bij de
onderaannemers, bij de
toeleveranciers en op locaties
waar, naar het oordeel van
Gemeente Dordrecht, belangrijke
prestaties worden verricht.

Artikel 8 Vergoeding

1 .De kosten van andere
deskundigen, zoals bedoeld in
artikel 6 lid 2 zijn slechts
declarabel indien dit met de
Gemeente Dordrecht vooraf
overeengekomen is.
2.Indien in de overeenkomst niets
is geregeld ten aanzien van
tariefswijzigingen en/of indexering
kan geen tariefswijzigingen en/of
indexering worden toegepast.
3.De kosten van aflevering zijn
voor rekening en risico van de
opdrachtnemer: bij levering van
producten levert de
opdrachtnemer de producten DDP
volgens de "Incoterms", tenzij
anders is overeengekomen.

Artikel 9 Betaling

1 .Tenzij anders is
overeengekomen, ontstaat het
recht op betaling na acceptatie
van de resultaten van de verrichte
prestaties. Opdrachtnemer
factureert binnen 30 dagen na
acceptatie.
2.Opdrachtnemer zendt de
factu(u)r(en) in tweevoud toe aan
de Gemeente Dordrecht onder
vermelding van datum en nummer
van de overeenkomst,
BTW-bedrag en andere door

Gemeente Dordrecht verlangde
gegevens.
3.Indien is overeengekomen dat
betaling volgens nacalculatie zal
plaatsvinden, wordt
gespecificeerd en in door de
Gemeente Dordrecht eventueel
nader aangegeven vorm
gefactureerd. In de factuur wordt
opgave gedaan van het aantal en
de data van de werkelijk en
noodzakelijk bestede dagen of
uren, wordt een korte
omschrijving van de verrichte
werkzaamheden gegeven,
alsmede een omschrijving van de
eventuele reis- en verblijfkosten,
indien deze niet zijn inbegrepen in
de dag- of uurtarieven.
4.Een overschrijding van de in de
overeenkomst opgenomen vaste
prijs wordt in de factu(u)r(en)
uitdrukkelijk vermeld en
gespecificeerd.
5.De Gemeente Dordrecht betaalt
de door haar op basis van de
overeenkomst verschuldigde
bedragen binnen 30 dagen na
ontvangst van de desbetreffende
factuur aan opdrachtnemer.
6.Indien de Gemeente Dordrecht
een factuur zonder geldige reden
niet na het verstrijken van de in
lid 5 bedoelde termijn heeft
voldaan, heeft de opdrachtnemer,
met ingang van de dag volgend
op de dag dat de betaling uiterlijk
had moeten geschieden,
aanspraak op vergoeding van
rente tegen het wettelijk
rentepercentage. Op de
rentevergoeding kan
opdrachtnemer geen aanspraak
maken, indien de desbetreffende
factuur niet aan het gestelde in
de leden 2 tot en met 4 voldoet.
7.Indien de gemeente Dordrecht
de juistheid van de declaratie, dan
wel een onderdeel daarvan
betwist, treden partijen in overleg
teneinde de ontstane situatie op
te lossen. Gemeente Dordrecht is
te allen tijde gerechtigd de door
opdrachtnemer verzonden
facturen door een door Gemeente
Dordrecht 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 verstrekt 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
Gemeente Dordrecht, tenzij uit
het onderzoek van de accountant
blijkt dat de factu(u)rfen) niet juist
dan wel onvolledig is/zijn, in welk
geval bedoelde kosten voor
rekening van opdrachtnemer
komen.
8.Gemeente Dordrecht 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 als
bedoeld in lid 7. Van deze
bevoegdheid maakt de Gemeente
Dordrecht uitsluitend gebruik,
indien bij hem redelijke twijfel
bestaat omtrent de juistheid van
de desbetreffende factuur.
9.Overschrijding van een
betalingstermijn door Gemeente
Dordrecht of niet-betaling door
Gemeente Dordrecht van een
factuur op grond van vermoede
inhoudelijke onjuistheid van die
factuur of ingeval van
ondeugdelijkheid van de
gefactureerde diensten, geeft
opdrachtnemer niet het recht zijn
werkzaamheden op te schorten
dan wel te beëindigen.

Artikel 10 Eigendom van zaken en
informatiedragers

1 .Bij het verrichten van de
prestaties kan opdrachtnemer
gebruik maken van zaken die
eigendom zijn van de Gemeente
Dordrecht en die voor dat doel in
bruikleen worden gegeven.
Opdrachtnemer is aansprakelijk
voor schade die aan deze zaken
wordt toegebracht. Aan deze
bruikleen kunnen voorwaarden
worden verbonden.
2.De eigendom van
informatiedragers, die de partijen
over en weer aan elkaar
beschikbaar stellen, blijft berusten
bij de partij die ze beschikbaar
heeft gesteld, tenzij tussen
partijen nadrukkelijk anders is
overeengekomen.
3.Indien als gevolg van de
aanwezigheid van zaken van
Gemeente Dordrecht bij
opdrachtnemer ter uitvoering van
de overeenkomst schade aan
opdrachtnemer en/of aan derden
wordt toegebracht, op welke
wijze dan ook, is deze schade
geheel voor rekening en risico van
opdrachtnemer. In voorkomende
gevallen zal opdrachtnemer
Gemeente Dordrecht vrijwaren
voor aanspraken van derden.

Artikel 11 Verpakking van
producten
1 .De te leveren producten zullen
niet worden verpakt in
verpakkingen die, beoordeeld
volgens de stand van de
wetenschap ten tijde van de
levering, milieu-belastend zijn, of
worden vermoed dit te zijn, of op
andere wijze een bedreiging voor
de veiligheid, welzijn, of
gezondheid kunnen vormen.
2.Indien bij het uitvoeren van de
overeenkomst ten aanzien van
verpakkingen niet aan lid 1 van
het artikel kan worden voldaan en
er toch geleverd wordt met
gebruikmaking van zulke
verpakkingen, zal de
opdrachtnemer dit aan de
Gemeente Dordrecht melden. De
Gemeente Dordrecht heeft alsdan
het recht deze verpakkingen voor
rekening van de opdrachtnemer
aan hem retourneren of deze op
zijn kosten te laten verwerken.
Dit geldt ook wanneer de
verpakkingen niet voldoen aan
het in lid 1 van dit artikel
bepaalde en de opdrachtnemer dit
niet heeft gemeld.
3.Te leveren producten dienen te
worden geleverd met alle
voorhanden zijnde documentatie
die bestemd is om de zaken naar
behoren te kunnen gebruiken
alsmede eventuele
kwaliteitskeurmerken of
-certificaten.
4. De opdrachtnemer zal de
producten die door of tijdens het
vervoer beschadigd of verloren
zijn gegaan voor eigen rekening
herstellen of vervangen, een en
ander ter keuze van de Gemeente
Dordrecht.

Artikel 12 Tijdstip van aflevering
van producten
1 .Aflevering vindt plaats op de
overeengekomen plaats van
bestemming en op het in de
overeenkomst bepaalde tijdstip.
2.Zodra de opdrachtnemer weet
of verwacht dat de producten
niet, of niét tijdig afgeleverd
kunnen worden, zal de
opdrachtnemer de Gemeente
Dordrecht daarvan onverwijld
schriftelijk in kennis stellen,
aangeven wat de oorzaak en de
omstandigheden zijn die hem
hiertoe dwingen, en aangeven
welke maatregelen noodzakelijk
zijn om een oplossing te vinden
voor de daaruit voortvloeiende
problemen. Opdrachtnemer draagt
alle daaruit voortvloeiende schade
voor de Gemeente Dordrecht,

tenzij de opdrachtnemer aantoont
dat de Gemeente Dordrecht de
veroorzaker is van deze
omstandigheden.

Artikel 13 Voortijdige beëindiging
van de overeenkomst door de
Gemeente Dordrecht
1 .De Gemeente Dordrecht is
gerechtigd de overeenkomst
voortijdig te beëindigen door deze
tegen een bepaalde datum op te
zeggen onder opgave van
redenen. Daaronder is begrepen
de omstandigheid dat de ter
financiering van de overeenkomst
in de ontwerpbegroting
opgenomen gelden, niet door de
gemeenteraad worden gevoteerd.
2.Ingeval van opzegging van de
overeenkomst als in lid 1 bedoeld,
is de Gemeente Dordrecht
verplicht de opdrachtnemer te
vergoeden:
a. de honorering naar de stand
van de werkzaamheden
b. de gemaakte kosten
c. kosten voortvloeiend uit de
eventueel door de opdrachtnemer
voor de uitvoering van de
overeenkomst reeds in
redelijkheid aangegane
verbintenissen met derden.
Eventueel reeds betaalde
voorschotten worden hiermee
verrekend.
Indien en voor zover de te leveren
prestatie, dan wel een onderdeel
daarvan, bestaat uit
het
leveren informatiedragers geldt
deze verplichting op voorwaarde
dat de opdrachtnemer alle in het
kader van de overeenkomst tot
stand gekomen
(concept)informatiedragers tot
aan het moment van opzegging
aan de Gemeente Dordrecht in
eigendom overdraagt.
3.Nakoming van het in lid 2
bepaalde wordt opgeschort indien
de grondslag van opzegging is
gelegen in het feit dat de
opdrachtnemer in verzuim is. In
dat geval zal hetgeen verplicht is
op grond van lid 2 worden
verrekend met de door Gemeente
Dordrecht geleden schade zoals
bedoeld in artikel 16.
4.Opzegging vindt plaats door
middel van een aangetekend
schrijven aan de opdrachtnemer.
5.Alle zaken van de Gemeente
Dordrecht die in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst
aan de opdrachtnemer ter
beschikking zijn gesteld zullen in
geval van opzegging per
omgaande, dan wel zo spoedig
mogelijk aan de Gemeente
Dordrecht worden geretourneerd.

6.Indien blijkt dat door de
opdrachtnemer of een van zijn
ondergeschikten enig voordeel is
of wordt aangeboden of verschaft
aan een persoon die deel uitmaakt
van een orgaan van de Gemeente
Dordrecht of aan een van zijn
ondergeschikten of
vertegenwoordigers, heeft de
Gemeente Dordrecht het recht om
de overeenkomst te ontbinden,
zonder ingebrekestelling, of
rechtelijke tussenkomst en
onverminderd het recht van de
Gemeente Dordrecht om
vergoeding van kosten, schade
en/of kosten in welke vorm dan
ook, te eisen.

Artikel 14 Voortijdige beëindiging
van de overeenkomst door de
opdrachtnemer
1 .De opdrachtnemer kan de
overeenkomst door opzegging
voortijdig beëindigen ingeval van
overmacht zoals bedoeld in artikel
18 en ingeval van niet nakoming
van verplichtingen van de
Gemeente Dordrecht nadat de
Gemeente Dordrecht in gebreke is
gesteld.
2.De opdrachtnemer is gehouden
de schade voor dé Gemeente
Dordrecht als gevolg van die
opzegging te beperken, dan wel
toereikende maatregelen te
nemen ter voorkoming daarvan.
S.Het in artikel 13 lid 2 gestelde
is eveneens van toepassing bij
opzegging van de overeenkomst
door de opdrachtnemer.
4.Opzegging vindt plaats door
middel van een aangetekend
schrijven aan de Gemeente
Dordrecht.
5.Alle zaken van de Gemeente
Dordrecht die in het kader van de
uitvoering van de opdracht aan de
opdrachtnemer ter beschikking
zijn gesteld zullen in geval van
voortijdige beëindiging per
omgaande, dan wel zo spoedig
mogelijk aan de Gemeente
Dordrecht worden geretourneerd.

Artikel 15 Ontbinding wegens
faillissement en surséance van
betaling
1 .Indien de opdrachtnemer in
staat van faillissement geraakt,
besluit tot ontbinding of
surséance van betaling aanvraagt,
dan wel er beslag gevolgd door
vanwaardeverklaring gelegd
wordt op registergoederen of
essentiële onderdelen van de
bedrijfsvoering van de
opdrachtnemer die een
belemmering kunnen vormen voor

de uitvoering en nakoming van
deze opdracht, of de
rechtspersoon wijzigt door
overname of een overdracht van
de aandelen, heeft de gemeente
Dordrecht het recht de
overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen, zonder
ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst en onverminderd het
recht van de Gemeente Dordrecht
om vergoeding van kosten,
schaden en/of kosten, in welke
vorm dan ook, te eisen.
2.Indien en voor zover de te
leveren prestatie, dan wel een
onderdeel daarvan, bestaat uit te
leveren informatiedragers is de
opdrachtnemer verplicht alle in
het kader van de overeenkomst
tot stand gekomen (concept)
informatiedragers tot aan het
moment van ontbinding aan de
Gemeente Dordrecht in eigendom
over te dragen.
Bij beëindiging als hier bedoeld
heeft de Gemeente Dordrecht het
recht alle naar haar oordeel
nuttige en noodzakelijke
maatregelen te nemen om de
realisering van het project verder
te effectueren en daarbij derden
in te schakelen.

Artikel 16 Niet nakoming
1.Indien een der partijen
tekortschiet in de nakoming van
zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, kan de andere
partij hem 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 dan wel er
sprake is van overschrijding van
een fatale termijn. De
ingebrekestelling geschiedt
schriftelijk per aangetekende
brief, 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. De wederpartij is
naar keuze bevoegd:
a. tot beëindiging van de
opdracht over te gaan;
b. nakoming van de opdracht te
vorderen, tenzij de desbetreffende
partij uitdrukkelijk en schriftelijk
met de niet-nakoming heeft
ingestemd.
2.Indien partijen een verlenging
van de levertijd zijn
overeengekomen en nakoming na

verloop van de verlengde termijn
uitblijft, is de nalatige partij vanaf
dat moment direct in verzuim.

3.De kosten van alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke
maatregelen, waaronder in ieder
geval begrepen zijn incassokosten
en kosten van rechtskundige
bijstand, gemaakt in verband met
de niet-nakoming door de partij
die in gebreke blijft, zijn voor
rekening van die partij, met
uitzondering van de ingevolge een
rechtelijke beslissing door de
wederpartij te betalen
proceskosten.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1 .Opdrachtnemer is te allen tijde
aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade die het gevolg is
van de geleverde prestatie en/of
veroorzaakt wordt doordat de
prestatie niet voldoet aan de
eisen die Gemeente Dordrecht
daaraan mocht stellen.
2.Opdrachtnemer vrijwaart
Gemeente Dordrecht voor
eventuele aanspraken van derden
terzake van schade die verband
houdt met of voortvloeit uit de
door opdrachtnemer geleverde
prestatie.

buiten rechte te ontbinden,
zonder dat daardoor enig recht op
schadevergoeding zal ontstaan.
2.Onder overmacht wordt in ieder
geval niet verstaan: onvoldoende
beschikbaarheid van voldoende
gekwalificeerd personeel, ziekte
van personeel, stakingen, verlate
aanlevering of ongeschiktheid van
materialen of van de
programmatuur, voor zover deze
omstandigheden zich voordoen
aan de zijde dan wel door
toedoen van de partij die niet
nakomt c.q. tekortschiet. Voorts
wordt niet onder overmacht
begrepen het niet nakomen dan
wel tekortschieten van door
opdrachtnemers ingeschakelde
derden, en/of liquiditeits- c.q.
solvabiliteitsproblemen aan de
zijde van opdrachtnemer of de
door hem ingeschakelde derden.

Artikel 19 Personeel
Partijen zijn niet gerechtigd
zonder schriftelijke toestemming
van de wederpartij tijdens de
uitvoering van de overeenkomst
en/of binnen 1 jaar na beëindiging
daarvan, personeel van de
wederpartij in dienst te nemen,
noch met dat personeel over
indiensttreding te onderhandelen.
Deze toestemming wordt niet
zonder redelijke grond onthouden.

Artikel 18 Overmacht
Artikel 20 Vervolgopdracht
1 .Indien een overmachtsituatie
zich voordoet aan de zijde van
opdrachtnemer is de
opdrachtnemer verplicht dit
onmiddellijk schriftelijk te melden
aan de Gemeente Dordrecht. De
Gemeente Dordrecht heeft
gedurende vier werkdagen na
ontvangst van deze kennisgeving
het recht de overeenkomst
tussentijds te beëindigen conform
het bepaalde in artikel 13, dan
wel in overleg met de
opdrachtnemer een periode maximaal 15 werkdagen - af te
spreken waarin partijen de
nakoming van overeengekomen
verplichtingen opschorten in
afwachting van het eventueel
opheffen van de
overmachtsituatie.
Indien de opdrachtnemer na
afloop van de overeengekomen
periode ten gevolge van
overmacht niet kan nakomen c.q.
te kort schiet in zijn
verplichtingen op grond van deze
bepalingen, heeft de Gemeente
Dordrecht het recht de opdracht
door middel van een aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang

Opdrachtnemer kan aan de
overeenkomst geen enkel recht
ontlenen voor de verkrijging van
een vervolgopdracht. De
opdrachtnemer is verplicht er zorg
voor te dragen dat de
mogelijkheden van de Gemeente
Dordrecht ten aanzien van het
verlenen van vervolgopdrachten
op generlei wijze worden beperkt
door de toepasselijkheid van
rechten van de opdrachtnemer of
derden, bijvoorbeeld - niet zijnde
limitatief bedoeld - octrooirecht,
intellectuele eigendomsrechten en
verplichte protocollen, anders dan
voor aanvang van de
overeenkomst door de
opdrachtnemer aan de Gemeente
Dordrecht kenbaar is gemaakt.

Artikel 21 Verzekering
1 .De opdrachtnemer dient zich
afdoende te verzekeren en
verzekerd te houden voor de
uitvoering van de overeenkomst
voor beroepsaansprakelijkheid en
andere aansprakelijkheden die van

toepassing zijn.
2.Opdrachtnemer verleent op
verzoek van de Gemeente
Dordrecht terstond inzage in de
polis(sen) en de bewijzen van
premiebetaling. Opdrachtnemer
beëindigt niet zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Gemeente
Dordrecht de
verzekeringsovereenkomsten dan
wel de condities waaronder deze
zijn aangegaan. Evenmin wijzigt
opdrachtnemer het verzekerde
bedrag ten nadele van de
Gemeente Dordrecht 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 deze overeenkomst
jegens de Gemeente Dordrecht
aansprakelijk is.
Verzekeringspenningen die door
verzekeringsmaatschappijen
rechtstreeks aan de Gemeente
Dordrecht worden uitbetaald,
worden in mindering gebracht op
de door opdrachtnemer voor het
verzekerde voorval aan de
Gemeente Dordrecht te betalen
schadevergoeding.

desbetreffende registers te doen
inschrijven, onverminderd de
verplichting van de
opdrachtnemer om op eerste
verzoek van de Gemeente
Dordrecht aan de overdracht van
zodanige rechten zijn
medewerking te verlenen, zonder
daarbij voorwaarden te kunnen
stellen.
3.De opdrachtnemer doet hierbij
afstand jegens de Gemeente
Dordrecht van alle eventueel aan
hem, opdrachtnemer,
toekomende zgn.
persoonlijkheidsrechten,
voorzover de toepasselijke
regelgeving zodanige afstand
toelaat. Opdrachtnemer doet,
hiertoe gevolmachtigd, ook
namens het aan zijn zijde
betrokken personeel, afstand
jegens de Gemeente Dordrecht,
van alle eventueel aan deze
personeelsleden toekomende zgn.
persoonlijkheidsrechten,
voorzover de toepasselijke
regelgeving zodanige afstand
toelaat
4.Opdrachtnemer vrijwaart de
Gemeente Dordrecht voor
aanspraken van derden terzake
van (eventuele) inbreuk op
intellectuele (eigendoms)rechten
van derden, zgn.
persoonlijkheidsrechten alsmede
aanspraken met betrekking tot
know-how, ongeoorloofde
mededinging e.d. daaronder
begrepen.
Artikel 23 Overdracht rechten en
plichten

Artikel 22 Intellectuele
eigendomsrechten en
gebruiksrechten

1 .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, te
vervreemden of te bezwaren,
zulks met uitzondering van het
recht op honorarium. De
toestemming zal niet zonder
redelijke grond worden
geweigerd. Partijen kunnen aan
deze toestemming voorwaarden
verbinden.
2.Met toestemming van de
Gemeente Dordrecht is de
opdrachtnemer gerechtigd om
rechten en verplichtingen met
betrekking tot de overeenkomst
binnen het concern over te
dragen bij een overname of bij
een overdracht van de aandelen.
Indien de opdrachtnemer het
voornemen heeft een dergelijke
situatie te creëren of een
dergelijke situatie voorziet, meldt
hij dit terstond aan de
opdrachtgever.

1 .Alle intellectuele
(eigendoms)rechten in de ruimste
zin des woords, welke ontstaan in
het kader van de uitvoering van
de overeenkomst - waar en
wanneer dan ook - berusten
uitsluitend bij de Gemeente
Dordrecht, tenzij tussen partijen
anders is overeengekomen.
Voorzover intellectuele
(eigendoms)rechten nodig zijn
voor het gebruik van hetgeen
waarop de opdracht betrekking
heeft door de gemeente
Dordrecht, zullen deze rechten
aan de gemeente Dordrecht
overgedragen worden.
2.Voorzover voor de overdracht
van dergelijke rechten een nadere
akte zou zijn vereist machtigt
opdrachtnemer de Gemeente
Dordrecht onherroepelijk om een
zodanige akte op te maken en
namens de opdrachtnemer te
ondertekenen en in de

Artikel 24 Geheimhouding
1 .Partijen verplichten zich over en
weer tot geheimhouding van al
hetgeen hen in verband met de
opdracht te harer kennis is
gekomen. Zij verplichten zich over
en weer deze informatie slechts
te gebruiken in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst.
Dit houdt onder meer in dat zij
deze informatie niet aan derden
zullen verstrekken, niet zullen
kopiëren anders dan noodzakelijk
ter uitvoering van de
overeenkomst, alsmede dat zij
geen commercieel gebruik zullen
maken van de informatie.
2. Partijen zullen ervoor zorg
dragen dat de in het voorgaande
lid omschreven verplichtingen
nauwkeurig nageleefd worden
door allen die bij de uitvoering van
de overeenkomst betrokken zijn.
3.0e verplichtingen genoemd in
de voorgaande leden gelden niet
voor zover de betreffende
informatie:
a. aantoonbaar reeds in het bezit
was van een van de partijen op
het moment dat die
informatie
aan die partij werd verstrekt;
b. van algemene bekendheid is of
is geworden en deze bekendheid
niet het gevolg is van
de
niet-nakoming door een der
partijen van de verplichting als
omschreven in dit artikel;
c. zonder verplichting tot
geheimhouding is meegedeeld aan
een der partijen door een
derde die het recht had die
informatie te verstrekken.
d. op grond van de Wet
Openbaarheid van Bestuur dan
wel andere wet- of regelgeving
dient te worden verstrekt.
e. die met toestemming van de
wederpartij aan derden ter
beschikking wordt gesteld, al
dan niet onder voorwaarden.
4.Geen van beide partijen zal
zonder schriftelijke toestemming
van de andere partij in publicaties
of reclame-uitingen van de
prestaties / resultaten of
uitvoering van de overeenkomst al dan niet met gebruikmaking
van informatiedragers- melding
maken.

Artikel 25 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 Wijziging Algemene
Voorwaarden
1 .De gemeente Dordrecht is

bevoegd deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen. De door
de gemeente Dordrecht
gewijzigde Algemene
Voorwaarden gelden jegens
opdrachtnemer vanaf dertig
dagen nadat opdrachtnemer
schriftelijk van de wijziging op de
hoogte is gesteld, tenzij
opdrachtnemer binnen die termijn
schriftelijk aan de gemeente
Dordrecht te kennen geeft tegen
die wijziging bezwaar te maken.
In laatstbedoeld geval blijven de
ongewijzigde Algemene
Voorwaarden tussen hen gelden
tot de opdracht is voltooid of de
overeenkomst is beëindigd, doch
niet langer dan zes maanden
vanaf het einde van de hiervoor
genoemde termijn, waarna de
gewijzigde Algemene
Voorwaarden alsnog tussen
partijen zullen gaan gelden.
2.In geval van gewijzigde
Algemene Voorwaarden
krachtens de tweede volzin van
lid 1 alsnog tussen partijen gaan
gelden, is opdrachtnemer
bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang door
opzegging te beëindigen, doch
uitsluitend indien de gewijzigde

Algemene Voorwaarden een
wezenlijke verzwaring van de
daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende verplichting
inhouden.

Artikel 27 Bevoegde rechter
1 .Verschillen van mening tussen
de Gemeente Dordrecht en
opdrachtnemer zullen zoveel
mogelijk langs minnelijke weg
worden opgelost. Indien een
verschil van mening niet langs
minnelijke weg is opgelost, wordt
geacht een geschil te bestaan.
2.Alle geschillen, daaronder
begrepen die welke door slechts
een der partijen als zodanig
worden beschouwd, die naar
aanleiding van of in verband met
de uitleg of de tenuitvoerlegging
van deze bepalingen of de
overeenkomst mochten ontstaan
zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Dordrecht, tenzij
partijen alsnog een andere vorm
van geschillenbeslechting
overeenkomen.

Artikel 28 Slotbepaling
1 .De Gemeente Dordrecht kan
nadere voorwaarden geven voor
de uitvoering van de
overeenkomst.
2.Partijen realiseren zich dat de
Gemeente Dordrecht ook als
overheid optreedt. De
opdrachtnemer aanvaardt deze
bijzondere positie van de
Gemeente Dordrecht als overheid.
De Gemeente Dordrecht behoudt
bij de nakoming van het in de
overeenkomst bepaalde volledig
haar publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid en
bevoegdheden.
S.Tenzij anders is
overeengekomen, geschiedt de
communicatie ter zake van de
overeenkomst, ongeacht de vorm,
in het Nederlands.
4.Deze standaard-voorwaarden
kunnen worden aangehaald als:
Algemene Voorwaarden
Gemeente Dordrecht - 2001.

Communicatie aanbestedingsbeleid / algemene voorwaarden van de gemeente voor
opdrachten tot het leveren van producten en/of diensten
Het nieuwe aanbestedingsbeleid en de algemene voorwaarden zijn richtlijnen die
ambtenaren moeten kennen zodat zij die correct kunnen toepassen in hun dagelijks werk.
Externe leveranciers moeten kennis kunnen nemen van het beleid en de voorwaarden.
De volgende communicatie-activiteiten worden voorgesteld om in- en extern bekendheid
te geven aan deze richtlijnen en daarmee de implementatie te bevorderen.
Uitgangspunt:
Het nieuwe beleid en de voorwaarden worden in combinatie bekend gemaakt, omdat
deze zaken inhoudelijk raakvlakken hebben. We doen dat zo geconcentreerd mogelijk.

intern
- leidinggevenden
Ontvangen via de mt's een exemplaar van het nieuwe beleid en de voorwaarden.
Reproductie gebeurt door de Stadsdrukkerij.
- staf- en beleidsmedewerkers
Ontvangen op naam een exemplaar van het nieuwe beleid en de voorwaarden.
- alle medewerkers van de gemeente Dordrecht
Er verschijnt een artikel in Dordt Binnenuit, er wordt een nieuwsbericht geplaatst op
Insite met een link naar de digitale versie van het beleidsstuk en de voorwaarden.
Het artikel in DB gaat in op de hoofdlijnen van het beleid en biedt handvatten voor het
werken met de richtlijnen (wanneer moet je er rekening mee houden, waar kan men
terecht voor advies etc).
Op termijn wordt bekeken of er een handboek Aanbestedingen komt dat steeds te
actualiseren is en waar alle gemeentelijke afdelingen een exemplaar van ontvangen.
De keuze daarvoor hangt af van de inhoud die nog in ontwikkeling is.
extern
Het nieuwe aanbestedingsbeleid is onderwerp tijdens de wekelijkse persconferentie in de
week waarin het door B&W wordt vastgesteld.
In deze week verschijnen er ook een persbericht en een openbare bekendmaking.
Deze informatie wordt ook geplaatst op de website (www.dordrecht.nl)

