Inkoopvoorwaarden Kiwa N.V. 2014 (IVK 2014)
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

Kiwa: de naamloze vennootschap Kiwa N.V. en/of haar
dochtervennootschappen die gebruik maken van deze
inkoopvoorwaarden.
Leverancier: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of
vennootschap met wie door Kiwa een Overeenkomst tot
inkoop en levering van goederen en/of het verlenen van
diensten (opdracht en of aanneming van werk) wordt
gesloten dan wel met wie Kiwa onderhandelt over de
totstandkoming van een Overeenkomst.
Aanbieding: de door Leverancier aan Kiwa uitgebrachte
offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het leveren
van goederen en/of het verlenen van diensten (opdracht
en of aanneming van werk), volgens een daarbij
verstrekte omschrijving;
Opdracht: iedere door Kiwa aanvaarde Aanbieding
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking
tot de levering van goederen en/of het verlenen van
diensten door Leverancier tot stand komt tussen Kiwa en
Leverancier, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst
Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van,
respectievelijk in de macht brengen van opdrachtgever en
de eventuele installatie/montage van deze zaken;
Partijen: Kiwa en Leverancier

Artikel 4: Prijs
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de

overeengekomen dan wel geoffreerde prijzen vast en
kunnen niet door Leverancier eenzijdig worden gewijzigd,
tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die
tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze
bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. De overeen
gekomen dan wel geoffreerde prijzen luiden in Euro’s
(exclusief BTW) en omvatten alle kosten in verband
met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier.

Artikel 5: Levering en tijdstip
van levering
5.1. Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van en zijn van

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

toepassing op alle door Kiwa gedane aanvragen, op de door
Leverancier uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten
van Kiwa, op opdrachtbevestigingen van Leverancier en op
alle door Kiwa met Leverancier te sluiten en gesloten
Overeenkomsten met betrekking tot de Levering van
goederen en/of het verlenen van diensten door Leverancier.
Afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden dan wel
afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn
slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en
uitdrukkelijk door Kiwa zijn bevestigd.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van Leverancier wordt door Kiwa
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf schriftelijk
en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
In geval van strijdigheid tussen de inkoopvoorwaarden van
Kiwa en andere van toepassing verklaarde bepalingen
zullen de inkoopvoorwaarden van Kiwa voorrang hebben,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Een Leverancier ten aanzien van wie deze inkoopvoor
waarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht
akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van
deze inkoopvoorwaarden op latere door Kiwa gedane
aanvragen, op Aanbiedingen, op Opdrachten en op
alle Overeenkomsten.
Mocht enige bepaling van deze inkoopvoorwaarden naar
het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of
in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts
de betreffende bepaling als niet geschreven worden
beschouwd, maar zullen deze inkoopvoorwaarden voor het
overige volledig van kracht blijven. In plaats van een
eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling
die de bedoeling van partijen het meest benadert.
De artikelen 1 tot en met 20 van deze inkoopvoorwaarden
hebben betrekking op zowel de levering van goederen en
het verlenen van diensten. De artikelen 21 tot en met 27
van deze inkoopvoorwaarden hebben enkel betrekking op
het verlenen van diensten.

Artikel 3: Totstandkoming van
een Overeenkomst
3.1. Een Aanbieding wordt geacht Leverancier te binden tenzij

deze Aanbieding door Leverancier uitdrukkelijk vrijblijvend
is uitgebracht. Door het verlenen van een Opdracht
overeenkomstig een Aanbieding komt een Overeenkomst
tot stand.
3.2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst g
 ebruik wordt
gemaakt van door Kiwa ter beschikking gestelde of door
haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze
deel uit van de Overeenkomst.
3.3. Kiwa beschouwt door Leverancier geraamde advieskosten
en andersoortige kosten altijd als een maximum bedrag,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook
voor Opdrachten op regiebasis c.q. verrekening van
bestede tijd en werkelijk gemaakte kosten.
3.4. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen in de
Overeenkomst binden Kiwa niet, tenzij zulks schriftelijk en
uitdrukkelijk door Kiwa wordt bevestigd.

voorafgaand of tegelijkertijd met de Levering ter
beschikking te stellen aan Kiwa.
Kiwa is vrij in het gebruik van deze documentatie,
waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor
eigen gebruik.
Kiwa heeft het recht de Levering uit te stellen.
Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt,
afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren,
beveiligen en verzekeren.
Bij niet tijdige Levering is Leverancier zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding
onverwijld schriftelijk te melden aan Kiwa. Dit laat onverlet
de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge
de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Tekortkoming
6.1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet inde

nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene
inkoopvoorwaarden, zal de andere partij een aangetekende
brief verzenden aan de tekortkomende partij, alvorens
gebruik te maken van de partij toekomende wettelijke
rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling
ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan
blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in
verzuim verkeert.
6.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij
in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder
de ernst van het verzuim - in strijd zou zijn met de
redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door
middel van een aangetekende brief.
6.3. Leverancier kan zich jegens Kiwa enkel op niet
toerekenbare tekortkoming (overmacht) beroepen,
indien de Leverancier Kiwa zo spoedig mogelijk, onder
overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het
beroep op overmacht in kennis stelt.

niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel
gestelde termijn, is Kiwa gerechtigd de benodigde zaken
van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te
nemen of maatregelen door een derde te laten nemen
voor rekening en risico van Leverancier.
8.5. Indien Leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde
geleverde zaken terughaalt, heeft Kiwa het recht de zaken
aan leverancier voor diens rekening te retourneren.

Artikel 9: Wijzigingen
9.1. Kiwa is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier

de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren goederen
en/of de te verlenen diensten te wijzigen. Wijzigingen
worden schriftelijk overeengekomen.
9.2. Indien zulks naar het oordeel van Leverancier gevolgen
heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd zal hij,
alvorens aan de door Kiwa verzochte wijziging gevolg te
geven, Kiwa hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen acht dagen na kennisgeving van de verlangde
wijziging schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor
de prijs en/of leveringstijd naar het oordeel van Kiwa
onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

Artikel 10: Risico- en eigendomsovergang
10.1. De eigendom van de zaken gaat over op Kiwa nadat

deze zijn geleverd en zo nodig gemonteerd respectievelijk
geïnstalleerd.
10.2. In geval Kiwa aan Leverancier materialen, zoals
grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen,
specificaties en software ter beschikking stellen behoeve
van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze
eigendom van Kiwa. Leverancier zal deze bewaren
afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan
hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als
eigendom van Kiwa.
10.3. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen,
hulpstoffen, en software van Kiwa zijn verwerkt in zaken
van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan
de eigendom aan Kiwa toebehoort. Dit geldt onverminderd
artikel 10.4.
10.4. Het risico van de zaken gaat over op Kiwa op het moment
dat de levering en vervolgens de goedkeuring van de zaken
overeenkomstig artikel 8 van deze inkoopvoorwaarden
hebben plaatsgevonden.

Artikel 11: Industriële en
intellectuele eigendom
11.1. Leverancier garandeert dat het gebruik van, daaronder

11.2.

Artikel 7. Garantie
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Leverancier garandeert dat de zaken en de e
 ventuele
installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen
is overeengekomen.
Leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en
voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer
alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschap
pen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboe
ken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door
Kiwa schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd,
ook indien zij niet met name zijn genoemd.
Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle
relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere
kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
Indien Kiwa constateert dat het geleverde niet (geheel of
gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Leverancier conform de
leden 1 t/m 3 van dit artikel heeft gegarandeerd, is Leveran
cier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de
tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

11.3.

11.4.
11.5.

begrepen doorverkoop, de door hem geleverde goederen
geen inbreuk maakt op enig recht van industrieel
of intellectueel eigendomsrecht, zoals onder andere
octrooien, merkrechten, modelrechten, auteursrechten en/
of andere rechten van derden.
Leverancier vrijwaart Kiwa voor alle aanspraken van
derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het
vorige lid van dit artikel bedoelde rechten. Leverancier zal
Kiwa alle schade, kosten en interest vergoeden die het
gevolg is van enig inbreuk op de in het vorige lid van dit
artikel bedoelde rechten.
Leverancier is verplicht Kiwa in kennis te stellen van
industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden
welke rusten op geleverde goederen.
Leverancier garandeert dat de geleverde goederen vrij zijn
van lasten en aanspraken van derden.
Leverancier zal tekeningen, modellen, constructies,
schema’s en (technische) bescheiden die zij voor de
uitvoering van de Overeenkomst ontvangen heeft van Kiwa
niet vermenigvuldigen anders dan voor een goede
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Bij het
einde van de Overeenkomst worden alle tekeningen,
modellen, constructies, schema’s en (technische)
bescheiden als hiervoor bedoeld ter beschikking gesteld
van Kiwa. Deze informatie is en blijft eigendom van Kiwa

Artikel 8: Keuring

Artikel 12: Facturering en betaling

8.1. Kiwa is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens

12.1. Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden

de productie, bewerking en opslag als na levering te
(doen) keuren.
8.2. Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan
Kiwa of diens vertegenwoordiger tot de plaats van
productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos
zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
8.3. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen
van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan
plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden
herhaald, komen de daaruit voor Kiwa voortvloeiende
kosten voor rekening van Leverancier.
8.4. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal
Leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel
of vervanging van de geleverde zaken. Indien Leverancier

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en
goedkeuring van de zaken en de eventuele installatie/
montage daarvan door Kiwa.
Kiwa is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een
tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/
montage daarvan constateert.
Kiwa heeft het recht het bedrag van de factuur te
verminderen met bedragen, die Leverancier is verschuldigd
aan Kiwa.
Betaling door Kiwa houdt op geen enkele wijze afstand
van recht in.
Kiwa is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in
plaats van eigendomsoverdracht te verlangen dat
Leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en

onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor
Kiwa acceptabele bankinstelling teneinde nakoming van
zijn verplichtingen veilig te stellen.

Artikel 13: Uitvoering door derden
13.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van

Kiwa mag Leverancier de Overeenkomst niet geheel of
gedeeltelijk door derden doen uitvoeren.
13.2. Toestemming van Kiwa zoals hiervoor bedoeld, ontslaat
Leverancier niet van enige verplichting uit hoofde van de
Overeenkomst. Leverancier blijft onder alle omstandighe
den volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
nakoming van de Overeenkomst.
13.3. Indien Kiwa schriftelijke toestemming tot uitbesteding
geeft, geschiedt dat onder de voorwaarde dat Leverancier
met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst
jegens die derde dezelfde voorwaarden bedingt die Kiwa
jegens Leverancier heeft bedongen, met inbegrip van deze
inkoopvoorwaarden.

Artikel 14: Ontbinding
14.1. Kiwa is gerechtigd om, onverminderd haar recht op

schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang (a)
de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee
samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b)
die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, indien:
a. L
 everancier enige verplichting op grond van
de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. ten aanzien van Leverancier faillissement of surseance van
betaling is aangevraagd;
c. 	de onderneming van Leverancier wordt ontbonden,
geliquideerd of stilgelegd;
d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel
van het vermogen van Leverancier;
e. Kiwa gegronde redenen heeft om te vrezen dat Leverancier
niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de met Kiwa gesloten Overeenkomsten
te voldoen en Leverancier op verzoek van Kiwa niet of
onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van
zijn verplichtingen;
f. Kiwa de geleverde goederen en/of te verlenen diensten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze
inkoopvoorwaarden heeft afgekeurd.
14.2. Bij gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst heeft

Kiwa het recht, onverminderd haar rechten op schade
vergoeding op grond van de wet, de reeds geleverde
goederen voor rekening en risico van Leverancier naar
Leverancier terug te zenden met terugvordering van reeds
gedane betalingen dan wel de Overeenkomst zelf
of door derden te doen uitvoeren, eventueel met
gebruikmaking van het reeds door Leverancier geleverde.
14.3. Alle vorderingen die Kiwa in deze gevallen op Leverancier
mocht hebben of verkrijgen, daarin begrepen alle
vorderingen van schadevergoeding, zullen terstond en in
zijn geheel opeisbaar zijn.
14.4. Leverancier is niet gerechtigd zich jegens Kiwa op enig
opschortingsrecht of verrekening te beroepen. Leverancier
is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden indien hij zelf reeds in verzuim was met de
nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
en verzekering
15.1. Leverancier is jegens Kiwa of derden waarmee Kiwa

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

contracteert aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van een gebrek in de door Leverancier aan Kiwa geleverde
goederen en/of verleende diensten of die het gevolg is van
een toerekenbare nakoming van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de met Kiwa gesloten Overeenkomst.
Leverancier is jegens Kiwa of derden waarmee Kiwa
contracteert aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van een handelen of nalaten van hemzelf, van zijn
personeel of van degene die door hem bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken.
Leverancier vrijwaart Kiwa voor alle aanspraken van derden
jegens Kiwa op vergoeding van schade op grond van
aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden
van dit artikel.
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en
medewerkers van Kiwa als derden aangemerkt.
Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheden zoals
genoemd in dit artikel genoegzaam verzekeren op de in de
branche gebruikelijke voorwaarden. Leverancier is
gehouden Kiwa op eerste aanvraag een afschrift van de
polissen toe te zenden, alsmede van bewijsstukken van
tijdige premiebetaling.

15.6. In geval Leverancier goederen voor Kiwa houdt is

Leverancier verplicht Kiwa als medeverzekerde c.q.
begunstigde op betreffende verzekeringspolissen te
doen vermelden. Leverancier is gehouden Kiwa op
eerste aanvraag een afschrift van de polissen toe
te zenden, alsmede van bewijsstukken van tijdige
premiebetaling.

Artikel 16: Geheimhouding en verbod
tot openbaarmaking
Leverancier (waaronder eveneens dient te worden verstaan
vennootschappen waarmee Leverancier in een groep is
verbonden alsmede de bestuurder(s) van Leverancier) zal het
bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals
overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent
openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Kiwa.

Artikel 17: Orde, veiligheid en milieu
Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakel
de derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en
milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele
bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu van Kiwa dienen te worden
opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en
reglementen is op aanvraag onverwijld voor Leverancier gratis
ter beschikking.

Artikel 18: Algemene voorzieningen
18.1. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien,

zullen Partijen nader overleggen.
18.2. Leverancier is niet bevoegd om de rechten en verplichtin
gen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit
voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk
aan derden over te dragen.

Artikel 19: Geschillen en
toepasselijk recht
19.1. Op alle transacties waarvoor deze inkoopvoorwaarden

gelden, is het Nederlandse recht van toepassing.
Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens
Koopverdrag worden uitgesloten.
19.2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen Partijen
mochten ontstaan en niet in der minne o
 pgelost kunnen
worden, zullen bij uitsluiting worden berecht door de
Rechtbank te ’s-Gravenhage. Een geschil is aanwezig
zodra een der Partijen zulks schriftelijk aan de ander
heeft medegedeeld.
19.3. Ingeval van verschillen tussen deze inkoopvoorwaarden en
vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 20: Inwerkingtreding
20.1. Deze inkoopvoorwaarden treden in werking op 1 mei 2014.
20.2. Deze inkoopvoorwaarden kunnen worden a
 angehaald als

“Inkoopvoorwaarden Kiwa N.V. 2014”, kortweg “IVK 2014”.

Dienstverlening (opdracht en
of aanneming van werk)
Artikel 21: Verstrekken van informatie
en verlenen van medewerking
Indien Leverancier voor een goede uitvoering van de
overeengekomen diensten informatie of medewerking van
Kiwa behoeft, zal dit onverwijld schriftelijk worden medegedeeld
aan Kiwa.

Artikel 22: Meerwerk/minderwerk
22.1. Indien voor het verlenen van diensten een vaste prijs is

overeengekomen, vergoedt Kiwa geen kosten voor
meerwerk en/of overschrijding van enige (overeengeko
men) hoeveelheid uren behoudens andersluidende
schriftelijke afspraak. Indien Leverancier van oordeel is dat
voor een goede uitvoering van de betreffende dienst een
uitbreiding van overeengekomen diensten of aantal uren
noodzakelijk is, dient hij dit vooraf en onder opgave van
redenen schriftelijk aan Kiwa te worden medegedeeld.
22.2. Indien sprake is van minderwerk, is Kiwa gerechtigd de
daarmee samenhangende bedragen te verrekenen met
hetgeen zij aan Leverancier verschuldigd is of verschuldigd
zal worden.

Artikel 23: Personeel en hulppersonen
23.1. De door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst

ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen dienen
te voldoen aan de door Kiwa gestelde bijzondere eisen.
Indien geen bijzondere eisen zijn gesteld, dienen deze
personeelsleden en/of hulppersonen te voldoen aan de
algemene eisen van vakbekwaamheid of deskundigheid.

23.2. Indien Kiwa van oordeel is dat er sprake is van

onvoldoende gekwalificeerde personeelsleden en/of
hulppersonen, is Kiwa bevoegd om de verwijdering van
de betreffende personen te gelasten en is Leverancier
verplicht tot onverwijlde vervanging, waarbij het bepaalde
in lid 1 van dit artikel in acht genomen moet worden.
Kosten van vervanging blijven voor rekening van
Leverancier.
23.3. De werktijden van door of vanwege Leverancier
ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen zullen
zoveel mogelijk gelijk zijn aan de bij Kiwa gebruikelijke
werktijden. Deze personeelsleden en/of hulppersonen zijn
onderworpen aan de voor Kiwa’s eigen personeel geldende
veiligheidsvoorschriften en -instructies.
23.4. Leverancier vrijwaart Kiwa voor alle aanspraken van welke
aard dan ook, die de door Leverancier ingeschakelde
personeelsleden en/of hulppersonen jegens Kiwa mochten
laten gelden ter zake van eventueel te lijden of geleden
schade tijdens de uitvoering van de hen opgedragen
werkzaamheden. Leverancier vrijwaart Kiwa voor
aanspraken van derden op vergoeding van schade,
veroorzaakt door het handelen van door Leverancier
ingeschakelde personeelsleden en/of hulppersonen
alsmede van schade als gevolg van tekortkomingen in de
geleverde diensten, waaronder veiligheidsgebreken.

Artikel 24: Urenverantwoording
Indien de prijs van de overeengekomen diensten - mede - wordt
berekend op grond van een aantal uren, doet Leverancier
maandelijks of zo vaak als overeengekomen, opgave van het
aantal door hem bestede uren en daarmee samenhangende
prijs. Leverancier zal door hem ingeschakelde personeelsleden
en/of hulppersonen opdragen om zelfstandig opgave te doen
van het aantal gewerkte uren te doen aan Kiwa.

Artikel 25: Premies/belastingen
Leverancier is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de
nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die
verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverze
keringen (UWV). Leverancier vrijwaart Kiwa tegen alle
aanspraken ter zake. Leverancier zal - indien wettelijk vereist dan
wel door Kiwa wordt vereist - met een G-rekening werken.
Indien Kiwa geconfronteerd wordt met een naheffing, worden
deze kosten één-op-één verhaald op de Leverancier.

Artikel 26: Oplevering
Oplevering van diensten geschiedt conform de schriftelijk tussen
Partijen vastgelegde of van overheidswege geldende
specificaties. De oplevering is voltooid indien Kiwa, nadat het
resultaat van de betreffende diensten aan haar ter beschikking is
gesteld, dit resultaat schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 27: Reproductierecht
Kiwa is gerechtigd alle documentatie die in het kader van de
door Leverancier te leverendiensten aan haar wordt geleverd,
te kopiëren of te vermenigvuldigen voor zover dat voor haar
bedrijfsvoering noodzakelijk of nuttig is.

