ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EMERITOR (AIV-2020)
1.
DEFINITIES
De woorden met hoofdletters die in deze algemene inkoopvoorwaarden of in de
Overeenkomst worden gebruikt, hebben de hieronder omschreven betekenis.
Deliverable:
Het resultaat van een door de Leverancier uit hoofde van de
Overeenkomst aan Emeritor geleverde Dienst.
Dienst:
De door de Leverancier aan Emeritor te leveren diensten
zoals omschreven in de Overeenkomst.
Gelieerde Onderneming van Emeritor:
Emeritor en elke onderneming of rechtspersoon, waaronder
filialen en vertegenwoordigende vestigingen, waarin Emeritor,
direct of indirect, meer dan 50% van het uitgegeven
aandelenkapitaal houdt.
Gelieerde Onderneming van Leverancier:
elke rechtspersoon waarin de Leverancier een direct of indirect belang in het
uitgegeven aandelenkapitaal van meer dan 50% houdt.
Emeritor:
Emeritor Procurement Services B.V., geregistreerd Kamer
van Koophandel 30161112 en kantoorhoudend Smidsvuur 12
te Nieuwkoop, Nederland.
Leverancier:
De partij (en) die Emeritor heeft uitgenodigd om een
aanbieding te doen, of een Overeenkomst met Emeritor heeft
gesloten, of een aanbieding voor een Overeenkomst heeft
ontvangen van Emeritor, of Emeritor een overeenkomst heeft
aangeboden..
Onderaannemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon niet zijnde de
Leverancier, een Werknemer van Leverancier, Emeritor of
een Gelieerde Onderneming van Emeritor, die door de
Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt
ingeschakeld.
Overeenkomst:
Elke schriftelijke overeenkomst aangegaan tussen de
Leverancier en Emeritor, inclusief van toepassing zijnde
bijlagen, eventuele Inkooporders van Emeritor, de AIV
alsmede elk ander document waarvan in de overeenkomst
uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit onderdeel uitmaakt van die
overeenkomst.
Partij/Partijen:
De Partijen bij de Overeenkomst: Emeritor en de Leverancier.
Product:
De door de Leverancier aan Emeritor te leveren materiële
goederen en/of de materiële software zoals omschreven in de
Overeenkomst.
Inkooporder:
Het orderdocument van Emeritor met een specifiek
ordernummer zoals dit wordt gebruikt voor het bestellen van
Producten en/of Diensten.
Werknemer van Leverancier:
Elke persoon die door de Leverancier bij de uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld of ingehuurd.
2.
VERPLICHTINGEN LEVERANCIER
2.1. De Leverancier zal zijn verplichtingen in de Overeenkomst nakomen op de
overeengekomen (levering)datums en binnen de tijdslijnen (die gelden als
fatale termijnen) zoals vermeld in de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De Leverancier stelt Emeritor zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis indien hij niet in staat is, of niet in staat verwacht te zijn,
een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op of
binnen het overeengekomen tijdstip na te komen.
Pre-employment screening
2.2. De Leverancier garandeert alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien
van de identificatie en het onderzoek van nieuwe een bestaande
Werknemers van Leverancier en/of personeel van Onderaannemers na te
komen en dit voor ten minste de duur van de Overeenkomst te blijven doen.
Onderaanneming
2.3. Indien de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wenst
te maken van een Onderaannemer, heeft de Leverancier hiervoor de
voorafgaande schriftelijk toestemming van Emeritor nodig, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
2.4. De Leverancier blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
nakoming van zijn verplichtingen door Onderaannemers.
Informatie
2.5. De Leverancier verstrekt Emeritor alle informatie die van belang is voor de
Overeenkomst en de inhoud ervan.
Documentatie
2.6. Tijdens de duur van de Overeenkomst verstrekt de Leverancier Emeritor alle
documentatie die van belang is, zonder Emeritor hiervoor extra kosten in
rekening te brengen.
2.7. De Leverancier garandeert dat de documentatie voldoende gedetailleerd is
zodat redelijk ervaren gebruikers in staat zullen zijn de werking van het
Product en/of de Dienst te begrijpen.
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Compliance
2.8. De Leverancier gaat akkoord met wijzigingen in de Overeenkomst voor zover
dit redelijkerwijs is verzocht door Emeritor op basis van wijzigingen in
regelgeving en beleidsregels van Emeritor. Emeritor zal de vooraf
overeengekomen kosten vergoeden die de Leverancier in redelijkheid heeft
gemaakt in verband met dit artikel.
3.
DUUR EN OPZEGGING
Duur
3.1. Overeenkomsten zonder overeengekomen einddatum hebben een duur van
een jaar vanaf de datum waarop de Overeenkomst is ondertekend, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. Indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk is verlengd, maar de
Leverancier zijn Producten of Diensten blijft leveren met kennelijke
goedkeuring van Emeritor, blijft de Overeenkomst van kracht tot schriftelijke
opzegging door een van de Partijen. Voor Emeritor is de opzegtermijn een
maand, voor de Leverancier is de opzegtermijn zes maanden.
Opzegging
3.3. Een Partij heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden door middel van een opzegging per aangetekende post indien
sprake is van een tekortkoming in de nakoming door de andere Partij:
a. die herstelbaar is en de verzuimende Partij deze tekortkoming niet
heeft hersteld binnen de redelijke periode zoals vermeld in de
ingebrekestelling van de andere Partij met daarin de volledige details
van de tekortkoming en de eis de tekortkoming te herstellen; of
b. die niet herstelbaar is (waaronder de tekortkoming uiteengezet in
artikel 3.1). Niet-tijdige betaling van een factuur vormt geen grond
voor beëindiging van de Overeenkomst, met dien verstande dat de
tekortkoming in elk geval de beëindiging rechtvaardigt.
3.4. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per
aangetekende post op te zeggen, wanneer een of meer van onderstaande
situaties zich voordoen:
a. de andere Partij is failliet verklaard of heeft uitstel van betaling
aangevraagd,
b. het bedrijf van de andere Partij wordt geliquideerd of gestaakt,
c. de andere Partij is zeggenschap over haar activa geheel of
gedeeltelijk kwijtgeraakt omdat deze onder curatele is gesteld of
anderszins en deze zeggenschap niet binnen vier weken heeft
teruggekregen,
d. de andere Partij heeft een gerechtvaardigd beroep gedaan op
overmacht (zoals omschreven in artikel 6:75 BW) en de duur van de
overmacht overschrijdt een periode van dertig dagen of de redelijke
verwachting is dat het de periode van dertig dagen zal overschrijden.
3.5. In het geval dat een derde partij een meerderheid krijgt in het uitgegeven
aandelenkapitaal van de Leverancier of in het geval dat (zeggenschap over)
de activa die de Leverancier gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst,
(is) worden overgedragen aan een derde partij:
a. zal de Leverancier Emeritor zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
10 werkdagen nadat de overname of overdracht heeft
plaatsgevonden, over die overname of overdracht in kennis stellen;
en
b. heeft Emeritor het recht de Overeenkomst gedurende een periode
van zes maanden na de overname of overdracht met onmiddellijke
ingang per aangetekende post op te zeggen.
Medewerking bij beëindiging
3.6. Ongeacht de reden van beëindiging, zal de Leverancier zijn medewerking
aan Emeritor verlenen voor een soepele overgang van de levering van de
Producten en Diensten terug naar Emeritor of aan een derde zoals
aangegeven door Emeritor. Emeritor zal eventuele vooraf overeengekomen
door de Leverancier redelijk gemaakte kosten in verband met dit artikel
vergoeden.
4.
AFSTOTING EN OVERDRACHT
Afstoting
4.1. Indien Emeritor een deel van haar activiteiten of (een deel van) een
Gelieerde Onderneming (het “Afgestoten Onderdeel”) die Producten en/of
Diensten ingevolge de Overeenkomst ontvangt, afstoot, geldt het volgende:
a. Het Afgestoten Onderdeel behoudt alle verworven rechten ten
aanzien van die Producten, Diensten en/of Deliverables krachtens
het bepaalde in de Overeenkomst; en
b. Emeritor mag (een deel van) haar rechten krachtens de
Overeenkomst aan het Afgestoten Onderdeel overdragen.
4.2. Indien de overdracht in artikel 4.1 sub b niet kan worden uitgevoerd, heeft
Emeritor het recht om, gedurende een periode van maximaal 6 maanden na
de afstoting:
a. Het Afgestoten Onderdeel een sublicentie verlenen voor (een deel
van) haar licenties ingevolge de Overeenkomst, of
b. Bepaalde diensten aan het Afgestoten Onderdeel verlenen met
gebruikmaking van de (licentie)rechten krachtens deze
Overeenkomst.
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4.3. Na afloop van die periode van 6 maanden kan Emeritor dat deel van de
Overeenkomst dat overeenkomstig artikel 4.2 onder a en b werd gebruikt,
beëindigen. Ten aanzien van de resterende Producten, Diensten en
Bestellingen zullen de rechten en Verplichtingen die Emeritor krachtens
de Overeenkomst heeft, niet door de toepassing van dit artikel negatief
worden beïnvloed.
Overdracht
4.4. Emeritor mag, met inachtneming van voorafgaande kennisgeving aan de
Leverancier, zijn rechten en/of verplichtingen ingevolge de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk overdragen aan een Gelieerde Onderneming van
Emeritor.
5.
FINANCIËN
Prijzen en vergoedingen
5.1. De overeengekomen prijzen en vergoedingen staan vast voor de duur van
de desbetreffende Overeenkomst. Alle kosten verbonden aan de uitvoering
van een Overeenkomst door de Leverancier worden geacht bij de prijs te zijn
inbegrepen. Prijzen en vergoedingen zijn inclusief onkosten (waaronder,
maar niet beperkt tot reis- en verblijfkosten).
5.2. Kosten van offertes, monsters, proefzendingen, proeflicenties en stalen zijn
voor de Leverancier.
Facturering
5.3. Alle facturen die door de Leverancier aan Emeritor worden verzonden,
dienen te voldoen aan de volgende eisen:
De factuur bevat ten minste onderstaande punten in onderstaande
volgorde:
- Emeritor inkoop- of contractnummer,
- Product en/of Diensten, prijzen en leveringstermijn
- Totaalbedrag van de factuur (netto bedrag + BTW bedrag)
- BTW nummer Emeritor: NL8085.37.519.B01
- BTW nummer Leverancier
- Naam Emeritor contactpersoon
- IBAN nummer, BIC-code en gegevens Bank
5.4. Facturen dienen op naam gesteld te worden van:
Emeritor
T.a.v. Crediteurenadministratie
Smidsvuur 12
2421 MP Nieuwkoop
5.5. Facturen dienen bij voorkeur in PDF-formaat te worden gestuurd naar:
Facturen@Emeritor.nl
5.6. De factuur wordt verzonden overeenkomstig de overeengekomen tijdlijnen
(factureringsschema/na ontvangst) en bevat tevens de toepasselijke
ondersteunende documentatie waar redelijkerwijs door Emeritor wordt
verzocht.
Betaling
5.7. Emeritor betaalt onbetwiste facturen die overeenkomstig artikel 5.3 zijn
ingediend, binnen 30 (dertig) dagen:
a. na ontvangst door Emeritor op het centrale factuuradres, of
b. ingeval van elektronische facturering, na het bericht van ontvangst
van Emeritor aan de Leverancier dat de elektronische factuur door
Emeritor is ontvangen.
Emeritor stuurt facturen die niet overeenkomstig artikel 5.3 zijn ingediend,
terug naar de Leverancier.
5.8. Indien Emeritor een vervaldatum overschrijdt wegens niet-nakoming van de
Overeenkomst door de Leverancier, zal Emeritor de Leverancier hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis stellen en de Leverancier zal zijn gebrek
vervolgens herstellen.
5.9. Leverancier factureert geen kosten aan Emeritor, en Emeritor is niet verplicht
kosten te betalen die niet binnen zes maanden na afloop van de periode
waarop de kosten betrekking hebben op de juiste wijze zijn gefactureerd.
5.10.Betaling van een factuur vormt geen aanvaarding van het desbetreffende
Product en/of de desbetreffende Dienst.
5.11 Een creditnota dient duidelijk te vermelden op welke factuur deze betrekking
heeft en welke creditering / correctie wordt gedaan.
6.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1. Emeritor en de Leverancier behouden ieder de intellectuele
eigendomsrechten die door elk van hen voorafgaande aan of onafhankelijk
van de Overeenkomst zijn gevestigd.
6.2. De Leverancier verleent Emeritor hierbij een onherroepelijke, nietexclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie tot gebruikmaking van
het intellectuele eigendomsrecht op:
a. enig Product of enige Deliverable,
b. andere materialen die betrekking hebben op een Product, Dienst of
Deliverable,
waaronder
software,
documentatie
en
gebruiksaanwijzingen om Emeritor in staat te stellen om volledig
gebruik te kunnen maken van de Producten, Diensten en
Deliverables die door de Leverancier aan Emeritor worden geleverd.
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6.3. Indien Partijen instemmen met een overdracht van bepaalde intellectuele
eigendomsrechten op een Product of Deliverable, ziet de Leverancier hierbij
af van zijn recht om zich tegen een eventuele wijziging/aanpassing aan een
dergelijk Product of Deliverable door Emeritor te verzetten.
6.4. Indien overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Emeritor door de
Partijen is overeengekomen, verleent de Leverancier onvoorwaardelijk en
volledig zijn medewerking aan Emeritor bij het doorlopen van de (wettelijke)
procedures en het verrichten van alle handelingen die nodig zijn om een
dergelijke overdracht te bewerkstelligen.
Vrijwaring
6.5. De Leverancier garandeert dat de Producten, Diensten en Deliverables geen
inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. De Leverancier vrijwaart
Emeritor tegen alle vorderingen van derden wegens inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van die derde in verband met de Overeenkomst. De
Leverancier stelt Emeritor tevens schadeloos voor alle in redelijkheid door
Emeritor gemaakte gerechtelijke kosten in verband met het verweer tegen
een dergelijke vordering. Emeritor zal de Leverancier zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke vordering.
6.6. Indien Emeritor als gevolg van een gerechtelijke beslissing of minnelijke
regeling een Product, Dienst of Deliverable niet kan of mag gebruiken,
verplicht de Leverancier zich – na overleg met Emeritor – voor eigen
rekening:
a. het recht voor Emeritor te verwerven om het Product, de Dienst of de
Deliverable te kunnen blijven gebruiken, of
b. het Product, de Dienst of de Deliverable te vervangen door een
vergelijkbaar alternatief dat geen rechten van derden schendt, of
c. het Product, de Dienst of de Deliverable zodanig te wijzigen dat de
rechten van derden niet langer worden geschonden, zonder wezenlijk
verlies van functionaliteit of inhoud.
6.7. De herstelmogelijkheden die zijn uiteengezet in de artikelen 6.5 en 6.6,
komen bovenop de verplichting van de Leverancier om Emeritor schadeloos
te stellen voor enige schade als gevolg van een inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten van een derde.
7.
GEHEIMHOUDING
7.1. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan:
a. het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst,
b. informatie over een Partij die in het bezit van de andere Partij is of
kan komen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de
Overeenkomst,
c. informatie die door een Partij als vertrouwelijk wordt aangemerkt, en
d. informatie over of ontvangen van de andere Partij waarvan in
redelijkheid door de ontvangende Partij kan worden verwacht dat
deze vertrouwelijk is.
7.2. Een Partij zal geen Vertrouwelijke Informatie over de ander Partij aan derden
openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die
andere Partij. Deze verplichting geldt gedurende de duur van Overeenkomst
en gedurende een periode van vijf jaar erna.
7.3. Het is de Partijen echter wel toegestaan Vertrouwelijke Informatie openbaar
te maken aan hun werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers (inclusief
externe juridische adviseurs en consultants), Onderaannemers en Gelieerde
Ondernemingen, indien deze informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de werkzaamheden, met dien verstande dat:
a. een dergelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon een
geheimhoudingsplicht heeft die niet minder beperkend is dan de
geheimhoudingsplicht zoals bepaald in dit artikel 7, en
b. de Partij die de Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt,
aansprakelijk zal blijven voor openbaarmaking zonder toestemming.
7.4. Een Partij die Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij ontvangt of in
bezit heeft:
a. neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de
Vertrouwelijke Informatie veilig zal worden bewaard en gebruikt,
b. zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere
doeleinden dan waarvoor deze is gedeeld,
7.5. Zal Vertrouwelijke Informatie niet langer onder zich houden dan redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en de Vertrouwelijke
Informatie, inclusief eventueel gemaakte kopieën, hetzij zo spoedig mogelijk
nadat de Overeenkomst is opgezegd, retourneren aan de andere Partij of
dergelijke Vertrouwelijk Informatie vernietigen nadat de schriftelijke
toestemming hiertoe van de andere Partij is verkregen.
7.6. Indien een Partij de bepalingen van dit artikel 7 niet nakomt, is die Partij
gehouden tot betaling van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR
50.000,- per gebeurtenis.
7.7. Een Partij is niet gebonden aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van
Vertrouwelijke Informatie die:
a. reeds op niet-vertrouwelijke basis in het bezit was van die Partij,
b. onafhankelijk van de Partij die de Vertrouwelijke Informatie openbaar
maakt, op rechtmatige wijze in het bezit is gekomen van die Partij,
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c. die deze Partij bij wet verplicht is bekend te maken aan een
gerechtelijke of overheidsinstantie, met dien verstande dat die Partij
de andere Partij ruim van tevoren in kennis dient te stellen van een
dergelijke plicht tot openbaarmaking, zodat de andere Partij redelijke
gelegenheid heeft om daartegen bezwaar te maken.
8.
AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Ingeval van niet-nakoming van de Overeenkomst door een van de Partijen,
zal de tekortkomende Partij de andere Partij compenseren voor de feitelijk
geleden directe schade die voortvloeit uit de niet-nakoming, waaronder ten
minste:
a. alle redelijke kosten om de schade te beperken en Emeritors rechten
te beschermen,
b. alle redelijke kosten voor vervangende producten en diensten,
c. alle redelijke kosten die voortvloeien uit het verlies van gegevens of
het verlies van geheimhouding van gegevens,
d. alle redelijke juridische kosten.
8.2. Geen der Partijen is aansprakelijk jegens de andere Partij voor indirecte
schade, incidentele schade, bijzondere of gevolgschade van de andere
Partij, waaronder maar niet beperkt tot winstderving.
8.3. De beperkingen van de aansprakelijkheid die zijn uiteengezet in dit artikel 8,
zijn niet van toepassing op de verplichting van de Leverancier om Emeritor
te vrijwaren ten aanzien van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in
artikel 6.
8.4. Betaling van een boete krachtens de Overeenkomst doet geen afbreuk aan
het recht van de andere Partij op vergoeding van feitelijk geleden schade,
specifieke uitvoering van de verplichtingen van een Partij krachtens de
Overeenkomst en ontbinding van de Overeenkomst krachtens artikel 3.
9.
AUDITS
Audits uitgevoerd door Emeritor
9.1. Leverancier erkent het recht van Emeritor om audits uit te voeren en zal dat
ook doen:
a. volledige toegang te verlenen tot alle informatie over uitbestede
activiteiten en functies, alsmede tot bedrijfsruimten (hoofdkantoor en
operationele centra), met inbegrip van alle voorzieningen, systemen,
netwerken en gegevens die Leverancier gebruikt om de uitbestede
diensten te leveren (toegangsrecht); en
b. onbeperkte rechten verlenen voor onderzoek en verificatie van
uitbestede diensten (controlerecht).
9.2. Emeritor heeft het recht om gedurende de looptijd van het contract en
gedurende een periode van één jaar na beëindiging van het contract audits
door een externe accountant te laten uitvoeren. Deze audits hebben
uitsluitend tot doel de naleving van de Overeenkomst door de Leverancier te
controleren.
9.3. De personen die dergelijke audits uitvoeren, dienen een bevredigende
geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.
9.4. Emeritor dient de Leverancier ten minste één maand van tevoren schriftelijk
in kennis te stellen van haar voornemen een audit uit te voeren, tenzij
Emeritor redelijkerwijs kan aannemen dat een voorafgaande kennisgeving
het doel van de geplande audit nadelig zou kunnen beïnvloeden. Emeritor
dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om een eventuele storing
in de normale bedrijfsvoering van de Leverancier te beperken en er
tegelijkertijd voor te zorgen dat de controle alsnog tijdig en op een
aanvaardbare wijze kan worden uitgevoerd.
9.5. Emeritor dient de Leverancier zo spoedig als praktisch uitvoerbaar is een
rapport met de bevindingen van de audit te verstrekken, voor zover deze
bevindingen rechtstreeks betrekking hebben op de Leverancier.
Onderaannemers
9.6. De Leverancier verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle overeenkomsten
die hij met onderaannemers sluit, gelijke auditrechten bevatten zoals
bepaald in dit artikel 9. De Leverancier verbindt zich ertoe ervoor te zorgen
dat alle overeenkomsten die hij met onderaannemers sluit, gelijke
auditrechten bevatten zoals bepaald in dit artikel 9.

Publiciteit
10.4.De Leverancier zal geen mededelingen (openbare verwijzing, persbericht of
andere aankondiging) doen die verband houden met Emeritor, een
Gelieerde Onderneming van Emeritor of de Overeenkomst zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Emeritor of tenzij de wet een
dergelijke mededeling vereist, in welk geval de Leverancier Emeritor zo
spoedig mogelijk voorafgaande aan een dergelijke mededeling hiervan in
kennis zal stellen.
Wijziging
10.5.De Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een
schriftelijk document die is ondertekend door de bevoegde
vertegenwoordigers van beide Partijen.
10.6.Emeritor is te allen tijde gerechtigd deze algemene inkoopvoorwaarden te
wijzigen en / of aan te vullen. De nieuwe versie van deze Algemene
inkoopvoorwaarden is bindend nadat de leverancier schriftelijk of
elektronisch op de hoogte is gebracht van de wijzigingen en / of aanvullingen.
Kennisgevingen
10.7.Elke op grond van de Overeenkomst vereiste kennisgeving of andere
mededeling, dient schriftelijk te geschieden en per aangetekende post of per
e-mail te worden verzonden naar de betreffende contactpersoon.
Scheidbaarheid
10.8.Indien een bepaling van de Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet
afdwingbaar is of wordt, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de
andere bepalingen van de Overeenkomst niet aantasten. De Partijen zullen
een nieuwe bepaling met hetzelfde doel overeenkomen, op voorwaarde dat
de geest van de oorspronkelijke bepaling van de Overeenkomst zo min
mogelijk wordt aangetast.
Voortdurende werking
10.9.De bepalingen van de Overeenkomst die na opzegging hiervan door hun
aard van kracht blijven, blijven van kracht totdat zij vervuld zijn, waaronder
begrepen bepalingen met betrekking tot geheimhouding, heersend recht en
geschillen, garantie, vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten,
aansprakelijkheid, audits door toezichthouders en voortdurende werking,
niet tegenstaande eventuele verplichtingen tot ongedaan making als gevolg
van ontbinding.
11.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11.1.De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens
Nederlands recht.
11.2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
11.3.Geschillen tussen de Partijen die niet in der minne kunnen worden opgelost,
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.

10.
OVERIGE BEPALINGEN
Algemeen
10.1.Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken
om informatie, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten en de
uitvoering daarvan.
10.2.In het geval van een conflict tussen specifieke bepalingen in een
Overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden, hebben de specifieke
bepalingen in de Overeenkomst voorrang op de Algemene
inkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden Leverancier
10.3.Emeritor wijst hierbij uitdrukkelijk de toepassing van enige voorwaarden
en/of bepalingen van de Leverancier bij de Overeenkomst van de hand.
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ADDENDUM “DIENSTEN” (AIV-2020)
Naast de Algemene Bepalingen in Algemene Voorwaarden zijn de in deze
addendum "Diensten" uiteengezette bepalingen van toepassing op alle
door Leverancier geleverde Diensten en de resultaten daarvan.
1.
DEFINITIES
De woorden met hoofdletters die in deze addendum of in de Overeenkomst
worden gebruikt, hebben de betekenis zoals zijn opgenomen in het hoofdstuk
Definities van de Algemene Inkoopvoorwaarden Emeritor. Definities die
specifiek van toepassing zijn op deze addendum, hebben de hieronder
omschreven betekenis.
Deliverable: Een op grond van de Overeenkomst door Leverancier aan
Emeritor te leveren Product en/of Dienst.
Dienst:

De diensten die volgens de beschrijving in de Overeenkomst door
Leverancier aan Emeritor dienen te worden verleend, met inbegrip
van diensten die noodzakelijk zijn om Leverancier in staat te stellen
zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst na te komen.
Het verlenen van Diensten kan mede het leveren van Producten of
van informatie betreffen.

Documentatie: Gebruikershandleidingen, technische handleidingen, flowcharts,
logische diagrammen en lijsten, al dan niet in elektronische vorm,
en alle overige door Leverancier verstrekte documenten die nodig
of nuttig zijn voor de effectieve Installatie, werking, begrip, gebruik
en onderhoud van een Producten en/of Dienst in de door Emeritor
gespecificeerde taal.

met inbegrip van nog niet voltooide materialen, evenals alle
informatiedragers over aan Emeritor.
3.4. De verplichtingen van Leverancier op grond van dit artikel 3 strekken zich uit
tot alle rechten van Derden en/of onderaannemers die door Leverancier
ingehuurd worden bij de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge een
Overeenkomst, tenzij Leverancier voorafgaand aan de uitvoering van een
Overeenkomst uitdrukkelijk anders aangeeft.

4.
NIET BENADEREN VAN WERKNEMERS
5.1. Geen der Partijen zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere Partij op enig moment gedurende de looptijd van een
Overeenkomst en gedurende een periode van nog eens zes maanden na de
afloop, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst, hetzij zelfstandig
hetzij via een Derde, werknemers van de andere Partij of aan die Partij
Gelieerde Ondernemingen werven die betrokken zijn geweest bij de
uitvoering van de Overeenkomst.
5.2. Indien die werknemers gedurende de looptijd van de Overeenkomst uit
dienst treden bij de desbetreffende Partij, dan is het de andere Partij zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij gedurende
een periode van zes maanden na het einde van dat dienstverband niet
toegestaan die werknemers actief te werven om bij haar in dienst te treden
of diensten voor haar te verlenen. Deze bepaling is niet van toepassing op
algemene wervingen van personeel die niet specifiek gericht zijn op
werknemers van een Partij of van aan die Partij Gelieerde Ondernemingen.

Specificaties: De overeengekomen functionele en/of technische definitie van een
Product en/of Dienst, met inbegrip van de technische specificaties
van de omgeving waarin dat Product en/of die Dienst moet
functioneren. Dit kan onder meer betreffen: hardware,
besturingssysteem, overige software, enz…

2.
GARANTIES OP DIENSTEN
2.1. Leverancier garandeert dat:
a. Leverancier de Diensten op een competente en professionele wijze
uitvoert;
b. zijn Werknemers en de Derden die hij inhuurt aan de
overeengekomen kwalificeringseisen met betrekking tot opleiding,
deskundigheid en ervaring voldoen en gedurende de looptijd van de
Overeenkomst zullen blijven voldoen;
c. alle producten van de Diensten die door of namens Leverancier zijn
geleverd bij voltooiing aan de overeengekomen Specificaties en
eisen voldoen;
d. alle producten van de Diensten gebruikt kunnen worden voor het doel
waarvan Emeritor Leverancier schriftelijk in kennis heeft gesteld.
3.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP DIENSTEN
3.1. Voor zover mogelijk draagt Leverancier hierbij over aan Emeritor, gelijk
Emeritor hierbij accepteert, alle intellectuele eigendomsrechten op alle data,
resultaten, instructies, rapporten, materialen, documentatie (met inbegrip
van de Documentatie) en de daarin vervatte informatie die door Leverancier
ten behoeve van Emeritor bij de uitvoering van een Overeenkomst zijn of
zullen worden geproduceerd. Uitgesloten van deze bepaling zijn de
materialen, (ontwikkelings)producten, methoden, technieken en knowhow –
met inbegrip van alle bevoegdheden die door de wet aan Leverancier zijn of
zullen worden toegekend – die Leverancier bij het verlenen van de Diensten
gebruikt en waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Leverancier of
diens licentiegevers berustten voordat zij de Overeenkomst aangingen,
tenzij anders overeengekomen.
De overdracht die in dit artikel 3 wordt behandeld, wordt van kracht bij de
totstandkoming van genoemde intellectuele eigendomsrechten.
3.2. Voor zover nodig stemt Leverancier ermee in een overeenkomst aan te
gaan, de nodige documenten te ondertekenen en voorts zijn volledige
medewerking aan Emeritor te verlenen om de overdracht van genoemde
intellectuele eigendomsrechten volledig te bewerkstelligen en af te ronden.
Leverancier verleent tevens onvoorwaardelijk zijn volledige medewerking
aan Emeritor bij alle (gerechtelijke) procedures met betrekking tot de
intellectuele eigendomsrechten die in artikel 3 worden behandeld.
3.3. In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst om welke reden
ook draagt Leverancier op verzoek van Emeritor de eigendom van alle
materialen die door Leverancier ingevolge de Overeenkomst ontwikkeld zijn,
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ADDENDUM “ZAKEN” (AIV-2020)
Naast de Algemene Bepalingen in Algemene Voorwaarden zijn dit
addendum "Zaken" uiteengezette bepalingen van toepassing indien de
Overeenkomst de verkoop door Leverancier aan Emeritor van Zaken
(zoals computerhardware) behelst.
1.
DEFINITIES
De woorden met hoofdletters die in deze addendum of in de Overeenkomst
worden gebruikt, hebben de betekenis zoals zijn opgenomen in het hoofdstuk
Definities van de Algemene Inkoopvoorwaarden Emeritor. Definities die specifiek
van toepassing zijn op deze addendum, hebben de hieronder omschreven
betekenis.
Acceptatie: Succesvolle voltooiing van de Acceptatietests zoals door Emeritor
naar eigen inzicht bepaald, of de acceptatie van de Deliverable
indien Partijen geen Acceptatietest zijn overeengekomen, naar
eigen inzicht van Emeritor binnen een redelijke tijd na de Levering.
Deliverable: Een op grond van de Overeenkomst door Leverancier aan
Emeritor te leveren Product en/of Dienst.
Documentatie: Gebruikershandleidingen, technische handleidingen, flowcharts,
logische diagrammen en lijsten, al dan niet in elektronische vorm,
en alle overige door Leverancier verstrekte documenten die nodig
of nuttig zijn voor de effectieve Installatie, werking, begrip, gebruik
en onderhoud van een Producten en/of Dienst in de door Emeritor
gespecificeerde taal.
Fout:
Het geheel of gedeeltelijk niet voldoen van een Product en/of
Dienst aan de Specificaties en aan alle andere door Leverancier
gegarandeerde eigenschappen van dat Product en/of die Dienst.
Ingangsdatum:De datum waarop een Overeenkomst door Partijen ondertekend
is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Levering:
De levering door Leverancier van het Product/de Producten aan
de Vestigingen die door Emeritor voor ontvangst dienen te worden
getekend, in overeenstemming met de Overeenkomst.
Licentie:
Het recht om een Product, Deliverable, Dienst, Software of ander
bedrijfsmiddel in overeenstemming met de Overeenkomst te
gebruiken.
Maatwerk Zaken: Zaken die specifiek ten behoeve van Emeritor zijn vervaardigd
en/of gebouwd volgens de specificaties van Emeritor.
Specificaties: De overeengekomen functionele en/of technische definitie van een
Product en/of Dienst, met inbegrip van de technische specificaties
van de omgeving waarin dat Product en/of die Dienst moet
functioneren. Dit kan onder meer betreffen: hardware,
besturingssysteem, overige software, enz.
Standaard Zaken: Zaken (met inbegrip van Documentatie) die eigendom is van
Leverancier en die hij algemeen beschikbaar heeft gesteld.
Zaken:
De zaken zoals, maar niet beperkt tot hardware, met inbegrip van
Documentatie en, indien van toepassing, het besturingssysteem
zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
2.
GARANTIES OP ZAKEN
2.1. Leverancier garandeert dat de Zaken gedurende een periode van ten
minste twaalf maanden vanaf de Acceptatiedatum of, indien Partijen zijn
overeengekomen dat er geen Acceptatietest zal plaatsvinden, vanaf de
Leveringsdatum:
a. op de datum van Levering niet ouder zijn dan 3 maanden, gerekend
vanaf de productiedatum van de Zaken;
b. geen Fouten bevatten;
c. van goede kwaliteit en fabricaat zijn;
d. van geschikte materialen zijn vervaardigd;
e. gebruikt kunnen worden voor doeleinden die Emeritor schriftelijk aan
Leverancier kenbaar heeft gemaakt;
f. voldoen aan de CE-goedkeuringsvereisten, indien van toepassing,
ten bewijze waarvan de Zaken het CE-goedkeuringsmerk zullen
dragen. In geval van machines, apparatuur en processen waarbij
chemische stoffen in de vorm van grondstoffen en/of hulpstoffen
worden
gebruikt,
zal
Leverancier
Emeritor
de
gegevensbeveiligingsformulieren verstrekken op het moment van
Levering;

Algemene Inkoopvoorwaarden Emeritor versie 2020K

g. voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder, zonder
daartoe beperkt te zijn, milieuwet- en regelgeving en wet- en
regelgeving op het gebied van gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden;
h. compleet en klaar voor gebruik zijn en worden geleverd met alle
voorzieningen die voor een juiste werking vereist zijn;
i. in overeenstemming zijn met monsters, proefzendingen of
voorbeeldmaterialen die door Leverancier aan Emeritor zijn verstrekt
en die door Emeritor schriftelijk zijn goedgekeurd;
j. onderhoud aan de Zaken mogelijk is gedurende ten minste 7 jaar
nadat zij voor het eerst commercieel beschikbaar zijn geworden.
2.2. Indien er tijdens de garantieperiode een Fout wordt ontdekt of zich
voordoet, zal Leverancier, naar keuze van Emeritor, de Zaken op kosten
van Leverancier onmiddellijk repareren of vervangen zonder aanzienlijke
ongemakken voor Emeritor, onverminderd het recht op schadevergoeding
van Emeritor op grond van artikel 8 van de AIV. Indien het niet mogelijk is
voor Leverancier om de Zaken onmiddellijk zonder aanzienlijke
ongemakken voor Emeritor te repareren of te vervangen, heeft Emeritor,
onverminderd het recht op schadevergoeding van Emeritor op grond van
artikel 8:
a. recht op verlaging van de prijs van de desbetreffende Zaken;
b. het recht de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval Leverancier
de aankoopprijs die voor de Zaken betaald is aan Emeritor zal
vergoeden;
c. het recht de Fout op kosten van Leverancier te (doen) corrigeren.
2.3. Leverancier garandeert dat Zaken en onderdelen van soortgelijke of betere
specificaties daarvan tegen normale marktprijzen gedurende een periode
van tien jaar na de definitieve Levering ingevolge een Overeenkomst
voortdurend aan Emeritor ter beschikking zullen staan.
2.4. Leverancier garandeert dat Leverancier bereid en in staat is om de door
hem geleverde Zaken te onderhouden gedurende ten minste zeven jaar
vanaf de Leveringsdatum, of indien aldus overeengekomen, vanaf de
Acceptatiedatum.
3.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP ZAKEN
3.1. Het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
Standaard Zaken en eventuele wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen,
herzieningen of veranderingen die Leverancier in de Standaard Zaken
heeft aangebracht in het kader van de nakoming van zijn verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst, blijven berusten bij Leverancier. Leverancier
verleent Emeritor hierbij een eeuwigdurende (d.w.z. ten minste voor de
duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten), niet exclusieve,
onherroepelijke Licentie om deze Standaard Zaken te gebruiken en
verleent, voor zover deze Standaard Zaken op de Ingangsdatum niet
bestaan, die Licentie bij het ontstaan van die Standaard Zaken.
3.2. De Licentie wordt geacht wijzigingen in de gelicentieerde Standaard Zaken
te omvatten die door Leverancier op verzoek van Emeritor zijn aangebracht
en die zijn gebaseerd op de Specificaties van Emeritor. Indien de
wijzigingen waarom Emeritor heeft verzocht zodanig zijn dat het resultaat
van de wijzigingen onafhankelijk van enig Product van Leverancier kan
functioneren, al dan niet binnen de infrastructuur van Emeritor, draagt
Leverancier de intellectuele eigendomsrechten over aan Emeritor. In dat
geval is artikel 6.3 van de AIV van toepassing.
3.3. Indien Leverancier Maatwerk Zaken vervaardigt, berusten alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de Maatwerk Zaken bij het ontstaan
van de Maatwerk Zaken bij Emeritor, zoveel mogelijk tezamen met alle
vernieuwde versies daarvan en uitbreidingen daarop. Voor zover nodig
draagt Leverancier hierbij deze intellectuele eigendomsrechten kosteloos
over aan Emeritor, welke overdracht Emeritor hierbij accepteert.
Leverancier verleent onvoorwaardelijk zijn volledige medewerking aan
Emeritor bij alle (gerechtelijke) procedures en Leverancier verricht alle
handelingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de intellectuele
eigendomsrechten op de Maatwerk Zaken bij Emeritor berusten.
4.
BENODIGDE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE
4.1. Leverancier verstrekt alle Software en Documentatie die nodig is voor de
genoegzame werking van de Zaken. Leverancier zal alle Documentatie
updaten of vervangen, al naar gelang van toepassing, gedurende een
periode van zeven jaar vanaf de Acceptatiedatum of, indien er geen
Acceptatie is overeengekomen, vanaf de Leveringsdatum, ongeacht of de
Overeenkomst op dat moment nog van kracht is.
4.2. Indien er geen afzonderlijke licentieregelingen van toepassing zijn op de
verstrekking van de Software geldt het volgende:
a. Alle Software blijft de eigendom van Leverancier of diens
licentiegever(s), maar Leverancier verleent Emeritor en aan Emeritor
Gelieerde Ondernemingen een – tenzij anders overeengekomen –
rechten vrije, wereldwijde Licentie om de Software te gebruiken met
als uitsluitend doel het gebruik van de Zaken.
b. Indien Leverancier, om zijn verplichtingen om de Zaken te
onderhouden na te komen, enige ingevolge de Overeenkomst
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verstrekte Software voor zijn eigen doeleinden wijzigt en die wijziging
negatieve gevolgen heeft voor het functioneringsniveau van de
Zaken en Software, zal Leverancier voor eigen rekening zodanige
apparatuur verstrekken als nodig mocht zijn om het
functioneringsniveau van de Zaken en Software terug te brengen
naar het in de Overeenkomst gespecificeerde niveau.
c. Emeritor zal slechts zoveel kopieën van de Software of enig deel
daarvan maken als redelijkerwijs nodig is voor operationele
veiligheid, disaster recovery en gebruik.
d. Emeritor heeft, als de Software niet gebruikt kan worden omdat de
Zaken of een deel daarvan tijdelijk onbruikbaar zijn, zonder extra
betaling aan Leverancier, maar voor rekening en risico van Emeritor,
het recht de Software op andere vergelijkbare hardware te gebruiken
totdat de Zaken weer bruikbaar zijn.

6.
VERPAKKING
6.1. Tenzij anders overeengekomen zal Leverancier eventuele
milieuschadelijke verpakkingsmaterialen en/of gevaarlijk afval kosteloos
afhalen van de plaats van Levering en deze op gepaste en verifieerbare
wijze overbrengen naar een erkend verwerkingsbedrijf overeenkomstig de
toepasselijke milieuwetgeving.
6.2. Indien Emeritor daarom verzoekt zal Leverancier Producten terugnemen
en zich daarvan ontdoen op milieutechnisch verantwoorde en verifieerbare
wijze. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen komen alle
desbetreffende kosten voor rekening van Leverancier.

5.
RESERVEONDERDELEN
5.1. Leverancier zal Emeritor op verzoek en met inachtneming van redelijke
termijnen voor Levering en tegen redelijke prijzen, alle reserveonderdelen
en vervangende onderdelen ter beschikking stellen die Emeritor voor de
Zaken nodig heeft.
5.2. Leverancier zal een voorraad van compatibele reserve- of
vervangingsonderdelen aanhouden gedurende een periode van tien jaar
vanaf de Acceptatiedatum of, indien er geen Acceptatie is
overeengekomen, vanaf de Leveringsdatum.
5.3. Indien Leverancier of diens onderaannemers voornemens zijn de
vervaardiging van reserve- of vervangingsonderdelen te staken, zal
Leverancier Emeritor daarvan ten minste twaalf maanden daarvoor in
kennis stellen, zodat Emeritor de reserve- of vervangingsonderdelen zelf
kan (laten) maken.
5.4. Gedurende de in artikel 5.2 vermelde periode van tien jaar zal Leverancier
Emeritor, op eerste verzoek van Emeritor en voor zover Leverancier
daartoe wettelijk gerechtigd is, kosteloos voorzien van de specificaties en
overige informatie om haar in staat te stellen de reserve- of
vervangingsonderdelen te (laten) maken, mocht Leverancier artikel 5.1 niet
nakomen.
5.5. De rechten van Emeritor ingevolge artikel 5.4 zijn vrij van rechten of
bezwaring. Emeritor heeft het expliciete recht om kopieën van de
specificaties en overige informatie te maken ten behoeve van het (laten)
maken van reserve- of vervangingsonderdelen.
5.6. Het is Emeritor toegestaan reserve- of vervangingsonderdelen rechtstreeks
van Derden af te nemen indien Leverancier deze niet verstrekt en de
eventueel door haar daarbij gemaakte extra kosten in rekening te brengen
aan Leverancier.
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ADDENDUM “SOFTWARE” (AIV-2020)
Naast de Algemene Bepalingen in Algemene Inkoop Voorwaarden zijn de
in deze addendum "Software" uiteengezette bepalingen van toepassing op
alle door Leverancier verstrekte Software.
1.
DEFINITIES
De woorden met hoofdletters die in deze addendum of in de Overeenkomst
worden gebruikt, hebben de betekenis zoals zijn opgenomen in het hoofdstuk
Definities van de Algemene Inkoopvoorwaarden Emeritor. Definities die specifiek
van toepassing zijn op deze addendum, hebben de hieronder omschreven
betekenis.
Acceptatie

Succesvolle voltooiing van de Acceptatietests zoals door Emeritor
naar eigen inzicht bepaald, of de acceptatie van de Deliverable
indien Partijen geen Acceptatietest zijn overeengekomen, naar
eigen inzicht van Emeritor binnen een redelijke tijd na de Levering.

Deliverable

Een op grond van de Overeenkomst door Leverancier aan
Emeritor te leveren Product en/of Dienst.

2.2

Documentatie Gebruikershandleidingen, technische handleidingen, flowcharts,
logische diagrammen en lijsten, al dan niet in elektronische vorm,
en alle overige door Leverancier verstrekte documenten die nodig
of nuttig zijn voor de effectieve Installatie, werking, begrip, gebruik
en onderhoud van een Producten en/of Dienst in de door Emeritor
gespecificeerde taal.
Fout

Het geheel of gedeeltelijk niet voldoen van een Product en/of
Dienst aan de Specificaties en aan alle andere door Leverancier
gegarandeerde eigenschappen van dat Product en/of die Dienst.

3.
3.1

Ingangsdatum De datum waarop een Overeenkomst door Partijen ondertekend
is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Levering

De levering door Leverancier van het Product/de Producten aan
de Vestigingen die door Emeritor voor ontvangst dienen te worden
getekend, in overeenstemming met de Overeenkomst.

Licentie

Het recht om een Product, Deliverable, Dienst, Software of ander
bedrijfsmiddel in overeenstemming met de Overeenkomst te
gebruiken.

Specificaties De overeengekomen functionele en/of technische definitie van een
Product en/of Dienst, met inbegrip van de technische specificaties
van de omgeving waarin dat Product en/of die Dienst moet
functioneren. Dit kan onder meer betreffen: hardware,
besturingssysteem, overige software, enz.
2.
2.1

GARANTIES OP SOFTWARE
Leverancier garandeert, gedurende een periode van ten minste twaalf
maanden, hetzij vanaf de Leveringsdatum hetzij, indien Partijen Acceptatie
zijn overeengekomen, vanaf de Acceptatiedatum, dat:
e. de Software voldoet aan de Specificaties en gebruikt kan worden
voor het doel dat Emeritor schriftelijk aan Leverancier kenbaar heeft
gemaakt;
f. de Software geen Fouten bevat;
g. Leverancier de Software en het volledige functioneren daarvan
grondig heeft getest en heeft op basis van de effectiefste antivirusen anti-spyware-tools die op het testmoment beschikbaar waren
geconcludeerd dat de Software op het moment van Levering vrij van
virussen was en dat Leverancier de schriftelijke uitkomst van die tests
op eerste verzoek van Emeritor aan Emeritor ter beschikking zal
stellen;
h. de Software compleet en klaar voor gebruik is en wordt geleverd met
alle voorzieningen die voor een juiste werking vereist zijn;
i. Leverancier, indien na de Levering een virus wordt aangetroffen of
vermoed, Emeritor daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen en
onmiddellijk alle mogelijke maatregelen zal nemen om problemen te
voorkomen of op te lossen die door het virus zijn of mogelijk zullen
worden veroorzaakt;
j. de Software voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving
waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, milieuwet- en regelgeving
en wet- en regelgeving op het gebied van gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden;
k. Leverancier Emeritor, op haar verzoek, schriftelijk zal informeren over
de tools die worden gebruikt om de Software te bouwen en te
beheersen, met inbegrip van versienummers en -data.
l. de Software in wezenlijk opzicht in overeenstemming is met
monsters, proefzendingen respectievelijk voorbeeldsoftware die aan
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3.2

3.3

4.
4.1

Emeritor zijn medegedeeld en die door Emeritor schriftelijk zijn
goedgekeurd.
m. de Software kan worden gebruikt in overeenstemming met de
gebruikelijke bestemming en openbare verklaringen van Leverancier;
n. onderhoud aan de Software mogelijk is gedurende ten minste 7 jaar
nadat deze voor het eerst commercieel beschikbaar is geworden.
Indien er tijdens de garantieperiode een Fout wordt ontdekt of zich
voordoet, zal Leverancier, naar keuze van Emeritor, de Software op kosten
van Leverancier onmiddellijk repareren of vervangen zonder aanzienlijke
ongemakken voor Emeritor, onverminderd het recht op schadevergoeding
van Emeritor onder artikel 8 van de AIV. Indien dit voor Leverancier niet
mogelijk is, heeft Emeritor, onverminderd het recht op schadevergoeding
van Emeritor onder artikel 8 van de AIV:
a. recht op verlaging van de aankoopprijs en/of Licentievergoeding van
de Software;
b. het recht de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval Leverancier
de betaalde aankoopprijs en/of Licentievergoeding aan Emeritor zal
vergoeden;
c. het recht de Fout op kosten van Leverancier te (doen) corrigeren.
d. Leverancier garandeert dat Leverancier bereid en in staat is om de
Software te onderhouden gedurende ten minste zeven jaar vanaf de
Leveringsdatum, of indien aldus overeengekomen, vanaf de
Acceptatiedatum. Indien Leverancier met Releases werkt, zal
Leverancier in ieder geval de meest recente Versie en de voorgaande
Versie van de Software ondersteunen en onderhouden. Leverancier
zal oudere Versies van de Software ondersteunen gedurende ten
minste achttien maanden na de introductie van een nieuwe Versie.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP SOFTWARE
Het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
Standaard Software en eventuele wijzigingen, aanpassingen,
verbeteringen, herzieningen of veranderingen die Leverancier in de
Standaard Software heeft aangebracht in het kader van de nakoming van
zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, blijven berusten bij
Leverancier of diens licentiegevers.
Indien de wijzigingen in de Standaard Software waarom Emeritor heeft
verzocht zodanig zijn dat het resultaat van de wijzigingen onafhankelijk kan
functioneren, d.w.z. zonder de Standaard Software van Leverancier, draagt
Leverancier de intellectuele eigendomsrechten op het resultaat van de
wijzigingen hierbij kosteloos over aan Emeritor, gelijk Emeritor die
intellectuele eigendomsrechten accepteert, welke overdracht van kracht zal
worden bij het ontstaan van genoemde intellectuele eigendomsrechten.
Voor zover nodig stemt Leverancier ermee in een overeenkomst aan te
gaan, de nodige documenten te ondertekenen en voorts zijn volledige
medewerking aan Emeritor te verlenen om de overdracht van genoemde
intellectuele eigendomsrechten volledig te bewerkstelligen en af te ronden.
Indien Leverancier Maatwerk Software vervaardigt en/of levert, berusten
alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Maatwerk
Software bij de vervaardiging van die Maatwerk Software bij Emeritor,
zoveel mogelijk tezamen met alle vernieuwde versies daarvan en
uitbreidingen daarop. Voor zover nodig draagt Leverancier hierbij deze
intellectuele eigendomsrechten kosteloos aan Emeritor over, welke
overdracht Emeritor hierbij accepteert. Leverancier verleent
onvoorwaardelijk zijn volledige medewerking aan Emeritor bij alle
(gerechtelijke) procedures en Leverancier verricht alle handelingen die
nodig zijn om de eigendom van Emeritor van de intellectuele
eigendomsrechten op de Maatwerk Software tot stand te brengen. Voorts
draagt Leverancier de broncode van de Maatwerk Software over aan
Emeritor.
SOFTWARELICENTIE
Tenzij anders overeengekomen en onverminderd mogelijke uitzonderingen
krachtens lokale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom,
verleent Leverancier Emeritor en de aan Emeritor Gelieerde
Ondernemingen hierbij een eeuwigdurende (d.w.z. ten minste voor de duur
van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten), onherroepelijke,
wereldwijde, niet-exclusieve Licentie om de Software (met inbegrip van alle
interfaces tussen de Software en alle hardware of software van Derden die
van Leverancier in licentie zijn verkregen) en Documentatie voor de
bedrijfsdoeleinden van Emeritor te gebruiken, uit te voeren, op te slaan, te
dupliceren en te distribueren zoals uiteengezet in het volgende lid op alle
locaties van Emeritor of aan Emeritor Gelieerde Ondernemingen in
overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst.
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De Licentie omvat, onder andere:
a. het recht om de Software op alle CPUs (central processing units) of
andere apparatuur te gebruiken;
b. het recht de Software voor test-, ontwikkelings- en
disaster/recoverydoeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen;
c. het recht de Software te kopiëren of een deel daarvan te vertalen,
welke Software door een CPU of ander apparaat kan worden
gelezen, in een leesbare of gedrukte vorm die door een CPU of ander
apparaat kan worden gelezen, in zodanige mate dat het gebruik van
de Software wordt ondersteund;
d. het recht om kosteloos een redelijk aantal kopieën van de Software
te maken ten behoeve van gebruik, tests, ontwikkeling, training,
archivering, onderhoud, temporary load balancing, failover, back-up
en disaster recovery (testing);
e. het recht om de Documentatie onbeperkt te bewerken en te
dupliceren voor gebruik binnen Emeritor;
f. het recht om de Software naar elke soort vervangende apparatuur te
migreren;
g. het recht om op afstand, onder andere via internet, toegang tot de
Software te verkrijgen;
h. het recht voor Gelieerde Ondernemingen om, indien nodig en vereist,
dataverwerking op afstand te plegen.
De Licentie gaat in op de Leveringsdatum, of indien aldus
overeengekomen, op de Acceptatiedatum, indien die eerder valt.
De Licentie strekt zich uit tot alle nieuwe Versies en Releases van de
Software, zelfs als de functionaliteit verdeeld is over verschillende nieuwe
producten onder een nieuwe naam die samen de functionaliteit van het
eerdere product omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Toegang tot en gebruik van de Software door klanten of
vertegenwoordigers van Emeritor of aan Emeritor Gelieerde
Ondernemingen wordt beschouwd als geautoriseerd gebruik ingevolge een
Overeenkomst, mits dat gebruik plaatsvindt in samenhang met de
dienstverlening door Emeritor of aan Emeritor Gelieerde Ondernemingen
aan dergelijke klanten of, in geval van vertegenwoordigers, namens
Emeritor of aan Emeritor Gelieerde Ondernemingen.
De Licentie heeft betrekking op de Software en op alle toepassingen en
functionaliteit die de Software biedt, zelfs als daar in de Documentatie niet
naar verwezen wordt.
Leverancier garandeert dat de Licentie geen verplichting inhoudt voor
Emeritor of aan Emeritor Gelieerde Onderneming om onderhoud of andere
diensten van Leverancier af te nemen. Onverminderd artikel d is Emeritor
of de aan Emeritor Gelieerde Onderneming gerechtigd onderhoud te
verrichten ten behoeve van zichzelf of om onderhoud voor de Software te
betrekken van een Derde.
Als de Software uitgerust is met zodanige beveiligingsmaatregelen dat er
wijzigingen in de Software nodig zijn om de Software naar vervangende
apparatuur te migreren, heeft Emeritor het recht dergelijke wijzigingen aan
te brengen of Leverancier te vragen deze aan te brengen. Leverancier zal
de wijzigingen kosteloos op eerste verzoek van Emeritor aanbrengen.
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OVERDRACHT LICENTIE
Wanneer Emeritor of een aan Emeritor Gelieerde Onderneming bepaalde
taken uitbesteedt aan een Derde is Emeritor of de respectieve aan Emeritor
Gelieerde Onderneming gerechtigd de Licentie aan die Derden over te
dragen of in sub licentie te geven, voor welke overdracht of sub licentie
Leverancier hierbij toestemming geeft. Die toestemming van Leverancier is
niet vereist indien genoemde Derden de Software uitsluitend gebruiken ten
behoeve van Emeritor of de aan Emeritor Gelieerde Onderneming.
Overdracht van Licenties aan Emeritor Gelieerde Ondernemingen is altijd
toegestaan mits die aan Emeritor Gelieerde Onderneming de acceptatie
van de Licentiebepalingen en -voorwaarden van de Overeenkomst
schriftelijk bevestigt.
ESCROW-OVEREENKOMST
Leverancier zal, op eerste schriftelijk verzoek van Emeritor, binnen dertig
kalenderdagen na dat verzoek een Escrow-overeenkomst ondertekenen.
Alle kosten verband houdend met die Escrow-overeenkomst komen voor
rekening van Emeritor.
Als de genoemde Escrow-Overeenkomst aan het eind van de in dit artikel
6 genoemde periode niet is ondertekend en/of niet is gedeponeerd, heeft
Emeritor het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
In dat geval zal Leverancier alle door Emeritor betaalde bedragen
restitueren.
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