ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NOVA COLLEGE
Vastgesteld door College van Bestuur d.d. 5 april 2012.
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Nova: De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs te Haarlem, zijnde de rechtspersoon die Nova College in stand
houdt.
Opdrachtnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Nova goederen en/of diensten levert c.q. laat leveren,
die voor Nova een opdracht uitvoert c.q. laat uitvoeren, dan wel degene met wie Nova overweegt om een Overeenkomst
ter zake daarvan aan te gaan.
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van Nova
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Nova en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
Partijen: Nova en Opdrachtnemer
Artikel 2: Algemeen
2.1.

Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere
(algemene) voorwaarden of overeenkomsten van Nova van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden van
toepassing op alle aanvragen en aanbestedingen van en alle orders en opdrachten verstrekt door Nova en op
alle offertes die door de Opdrachtnemer aan Nova worden gedaan, evenals op de tussen Partijen gesloten
Overeenkomsten.

2.2.

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtnemer wordt door Nova nadrukkelijk van
de hand gewezen.

Artikel 3: Offerte, prijs en orders c.q. opdrachten
3.1.

Offertes van Opdrachtnemer aan Nova worden geacht ten minste gedurende twee maanden na dagtekening
bindend te zijn, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De offertes worden geacht een
onherroepelijk aanbod van Opdrachtnemer te zijn.

3.2.

De met de offerte gepaard gaande kosten en die van eventuele noodzakelijke monsters zijn voor rekening van
Opdrachtnemer en kunnen in geen geval op Nova worden verhaald.

3.3.

De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters behoeven niet door Nova te worden
geretourneerd en/of betaald, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4.

De in de offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in euro's en wordt geacht op alle kosten betrekking te
hebben die nodig zijn om de goederen en/of diensten te leveren op de door Nova aangewezen plaats. Onder
deze kosten vallen bijvoorbeeld lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die onder andere verband houden
met de productie, het vervoer, de verzekering, de in- en/of uitvoer. De in de offerte vermelde prijzen luiden
inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

3.5.

Alle verzoeken om offertes van Nova aan Opdrachtnemer tot levering van goederen en/of diensten zijn
vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders op het verzoek om offerte is vermeld. Indien en voor zover
Opdrachtnemer, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin, een bindend aanbod van Nova
aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis en/of andere (belangrijkere) afwijkingen, maken die

afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig de order
c.q. de opdracht van Nova.
Artikel 4: Levering
4.1.

De tussen Nova en Opdrachtnemer overeengekomen levertijd dan wel tijdstip van levering, geldt als een fatale
termijn. Opdrachtnemer is in verzuim door de enkele overschrijding van de met Nova overeengekomen levertijd
dan wel het overeengekomen tijdstip van levering.

4.2.

De termijn van de levertijd vangt aan op de datum dat Nova de offerte van Opdrachtnemer heeft aanvaard of, bij
gebreke van een voorafgaande offerte, de datum dat Opdrachtnemer de order c.q. opdracht van Nova heeft
aanvaard.

4.3.

De goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze goederen volledig door Opdrachtnemer
op de door Nova aangewezen plaats zijn afgeleverd en Nova daarover vrij kan beschikken. In het geval dat er
sprake is van levering van diensten, dan wordt als het moment van levering beschouwd het tijdstip waarop de
dienstverlening naar de mening van Nova is voltooid.

4.4.

Indien Opdrachtnemer redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn zijn verplichtingen tegenover Nova
tijdig en integraal na te komen, is hij verplicht Nova hiervan, onder vermelding van de redenen, per omgaande
mondeling op de hoogte te stellen en dit vervolgens schriftelijk aan Nova te bevestigen. De mededeling van
Opdrachtnemer ontslaat hem niet van zijn leveringsverplichtingen, in het bijzonder de verplichtingen ter zake van
de fatale termijn.

4.5.

Opdrachtnemer zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzigen etc. die Nova redelijkerwijs nodig heeft
om optimaal gebruik te maken van de goederen en/of diensten in schriftelijke of elektronische vorm om niet aan
Nova ter beschikking stellen.

4.6.

Opdrachtnemer dient de goederen deugdelijk verpakt te leveren en er zorg voor te dragen dat de goederen
onbeschadigd worden afgeleverd.

4.7.

Levering vindt plaats op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie van het Nova, onder
voorwaarde dat onder andere alle kosten met betrekking tot transport, verzekering, douane- en overige rechten
tot levering op betreffende locatie voor rekening van de Opdrachtnemer komen.

4.8.

Het door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personeel zal voldoen aan
de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid en aan de eventueel door Nova gestelde
bijzondere eisen.

4.9.

De Opdrachtnemer staat er jegens Nova voor in, dat de geleverde goederen en/of diensten beantwoorden aan
wat is overeengekomen, maar ook dat deze voldoen aan wet- en regelgeving.

4.10

De Opdrachtnemer garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn voor de uitvoering van
de werkzaamheden in opdracht van Nova. De Opdrachtnemer zal desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen
in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift
daarvan aan Nova ter beschikking stellen.

4.11

De Opdrachtnemer vrijwaart Nova van alle van overheidswege opgelegde boetes en/of schade die het gevolg is
van het niet of niet naar behoren naleven van wet- en regelgeving door Opdrachtnemer.

4.12

De Opdrachtnemer is jegens Nova verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Nova in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te volgen.

Artikel 5: Acceptatie
5.1.

Nova zal Opdrachtnemer binnen 30 dagen na levering schriftelijk informeren of de goederen en/of diensten zijn
geaccepteerd. In het geval dat Nova Opdrachtnemer niet binnen 30 dagen schriftelijk over de acceptatie heeft
geïnformeerd, wordt Nova geacht de goederen en/of diensten te hebben geaccepteerd.

5.2.

In het geval Nova de geleverde goederen en/of diensten afkeurt of indien naderhand naar het voorlopig oordeel
van Nova alsnog zou blijken dat zij niet beantwoorden aan de Overeenkomst, kan Nova, onverminderd haar
overige rechten, van Opdrachtnemer verlangen dat zij de gebleken tekortkomingen voor rekening van
Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn herstelt. Nova heeft in dit geval het recht om de geleverde goederen
en/of diensten, inclusief de goederen en/of diensten die zijn getest of waarvan monsters zijn
genomen, terug te zenden naar de Opdrachtnemer. De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van
Opdrachtnemer. Indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, kan Nova de goederen en/of diensten voor
"rekening en risico" van de Opdrachtnemer opslaan.

Artikel 6: Risico
6.1.

De te leveren en geleverde goederen zijn en blijven voor risico van de Opdrachtnemer tot het moment dat deze
namens Nova door een daartoe bevoegde persoon in ontvangst zijn genomen. Opdrachtnemer dient zich er van
te vergewissen dat de persoon die de goederen in ontvangst neemt daartoe bevoegd is.

6.2.

Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, berust het risico voor de goederen die door Nova aan
Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld bij Opdrachtnemer.

6.3.

De levering geschiedt, ook in het geval Opdrachtnemer bij de levering gebruik maakt van personeel van Nova,
geheel voor risico van Opdrachtnemer.

6.4.

Gelet op het bepaalde in de voorgaande leden is Opdrachtnemer verplicht de goederen naar behoren te
verzekeren en andere maatregelen te treffen om het tenietgaan, beschadiging of het verlies van de goederen te
voorkomen of te beperken.

Artikel 7: Eigendom, intellectuele eigendomsrechten en overige rechten
7.1.

Nova verkrijgt de eigendom van de geleverde en/of te leveren goederen op het moment dat deze goederen
worden geleverd dan wel ten behoeve van Nova worden opgeslagen.

7.2.

Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ten aanzien van de goederen die Opdrachtnemer voor Nova
ontwerpt en/of produceert alsmede ten aanzien van de resultaten en voortbrengselen van de diensten die
Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst verricht, komen toe aan Nova of, indien deze niet
automatisch uit hoofde van de opdrachtrelatie toekomen aan Nova, dient Opdrachtnemer deze kosteloos over te
dragen aan Nova.

Artikel 8: Betaling
8.1.

Nova zal de factuur van Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst betalen. In het geval dat de factuur is
ontvangen voordat de goederen en/of diensten in hun geheel zijn geleverd, zal Nova deze binnen 30 dagen na
acceptatie van de levering van de goederen en/of diensten betalen.

8.2.

De factuur van Opdrachtnemer dient binnen 30 dagen na levering te worden gezonden aan het door Nova
opgegeven adres en ten name van de door Nova opgegeven contactpersoon met de door Nova in het

contract of opdrachtbevestiging aangegeven kenmerken. Voorts dient de factuur het opdrachtnummer van
Nova en de betreffende goederen en/of diensten gespecificeerd te vermelden.
8.3.

Facturen die niet voldoen aan de vereisten genoemd in het vorige artikellid, zullen niet in behandeling genomen
worden en worden teruggezonden. Nova is derhalve niet gehouden deze facturen te voldoen, ook niet nadat de
overeengekomen betalingstermijn is overschreden. Met betrekking tot deze facturen komt zij door overschrijding
van de overeengekomen betalingstermijn niet in verzuim.

8.4.

Nova houdt zich het recht voor om voorafgaand aan of gedurende de contractperiode de factuurontvangst niet
meer via de reguliere post te accepteren, maar verplicht te stellen dat de facturenontvangst verloopt via
elektronisch dataverkeer op basis van een door Nova vastgesteld format.

8.5.

Betaling houdt geen acceptatie als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden in en doet geen afbreuk aan het
recht van Nova op nakoming van de Overeenkomst.

8.6.

In het geval dat Nova haar betalingsverplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, zal zij tot niet meer
gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente over het opeisbare bedrag berekend vanaf het moment
dat Opdrachtnemer Nova terzake in gebreke heeft gesteld en hij haar een redelijke termijn heeft gegeven om
alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De redelijke termijn als bedoeld in de vorige volzin zal
minimaal twee weken bedragen. In geen geval is Nova gehouden om aan Opdrachtnemer kosten te vergoeden,
die laatstgenoemde heeft gemaakt of nog zal maken ter begroting van zijn vordering en/of ter incasso daarvan.

Artikel 9: Garantie
9.1.

Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde goederen en/of diensten, zoals overeengekomen en derhalve,
onder meer, van goede kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken en
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt en voldoen
aan alle relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alle relevante wettelijke bepalingen alsmede
aan de eisen en voorschriften van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en aan de
geldende milieunormen.

9.2.

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen tenminste gedurende de periode die redelijkerwijs
verwacht mag worden gezien de aard, de prijs en de afgesproken kwaliteit, doch ten minste 1 jaar, tenzij anders
geregeld in de Overeenkomst, na levering in overeenstemming met artikel 5 vrij zijn van fabricage-, constructie-,
ontwerp- en materiaalfouten. Met betrekking tot de geleverde diensten verleent Opdrachtnemer een garantie
gedurende tenminste één jaar vanaf de datum van acceptatie daarvan.

9.3.

De in art. 9.2. genoemde garantieperiode wordt verlengd met de tijd gedurende welke de goederen wegens een
aan Opdrachtnemer toe te rekenen gebrek of ongeschiktheid, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. In
geval van herstel of vervanging van de goederen of delen daarvan, zal ten opzichte van deze goederen of
onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden.

9.4.

Opdrachtnemer garandeert verder dat de door hem geleverde goederen en/of diensten op generlei wijze
inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi- en
merkrechten. Opdrachtnemer vrijwaart Nova dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.

9.5.

De garantie laat onverlet de aanspraken die Nova heeft op grond van de wet in geval de geleverde goederen
en/of diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst en/of deze voorwaarden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade, behoudens in het geval van overmacht, die Nova lijdt
als gevolg van een gebrek aan of een tekortkoming in de leverantie, een gebrek in het bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruikte gereedschap of materiaal dan wel als gevolg van een handelen of nalaten van de
Opdrachtnemer of zijn hulppersonen in verband met de leverantie. De Opdrachtnemer zal Nova volledig
vrijwaren voor aanspraken van derden wegens schade als gevolg van de hierboven genoemde omstandigheden.

10.2.

Onder overmacht als in het vorige lid is bedoeld, wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel,
stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen van zijn
toeleveranciers, tekortkomingen of onrechtmatige daden van zijn toeleveranciers of van door hem ingeschakelde
(andere) derden en/of solvabiliteits- en/of liquiditeitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

10.3.

Indien sprake is van een overmachtsituatie dient Opdrachtnemer Nova daarvan omgaand op de hoogte te
stellen. In geval van een overmachtsituatie is Nova gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een
schriftelijke mededeling en zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden,
zonder dat op Nova enige verplichting tot schadevergoeding rust.

10.4.

Leden 1 en 2 van dit artikel gelden mede ten behoeve van benadeelde derden, waaronder mede wordt verstaan
het personeel van Nova en haar cursisten en/of deelnemers. Opdrachtnemer vrijwaart Nova ter zake van alle
aanspraken die deze derden jegens Nova mochten doen gelden.

10.5.

Indien blijkt dat Opdrachtnemer bij één of meerdere leveranties niet conform de afgesproken voorwaarden heeft
geleverd, zal Opdrachtnemer aan Nova een boete verschuldigd zijn ter grootte van tien procent (10%) van de
opdracht met een minimum van duizend euro (Є 1.000,--), onverminderd het recht van Nova volledige
schadevergoeding te verlangen. 10.6 Nova is jegens Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade - door welke
oorzaak ook - behoudens in geval van opzet of grove schuld. In geen geval zal Nova aansprakelijk zijn voor
gevolgschade.

Artikel 11: Verzekering
11.1.

Opdrachtnemer is gehouden zich ter zake van zijn aansprakelijkheid in de meest ruime zijn (daaronder
begrepen, doch niet beperkt tot beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke(risico)
aansprakelijkheid) jegens Nova en jegens derden voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden.

11.2.

Opdrachtnemer zal tevens alle goederen, die hij van Nova onder zich krijgt uit hoofde van de Overeenkomst,
verzekeren voor alle schade, tenietgaan, vermissing en/of diefstal, waaronder begrepen de schade als gevolg
van onjuiste bewerking en/of ondeugdelijke opslag, en wel gedurende de tijd dat Opdrachtnemer de goederen
onder zich heeft.

11.3.

Opdrachtnemer verplicht zich om op het eerste verzoek van Nova bewijsstukken van zijn verzekering, evenals
bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeringspremie (tijdig) wordt voldaan, te overleggen.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1.

Voor alle informatie in welke vorm dan ook, die Opdrachtnemer in verband met de (eventuele) totstandkoming
van een Overeenkomst of gedurende de looptijd van de Overeenkomst, verwerft c.q. verkrijgt van Nova,

waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze vertrouwelijk geacht moet zijn, geldt geheimhouding door
opdrachtnemer. Deze informatie wordt hierna "vertrouwelijke informatie" genoemd.
12.2.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om deze vertrouwelijke informatie te gebruiken, te kopiëren, op te slaan
en/of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken, tenzij hij daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Nova heeft verkregen.

12.3.

Bovendien verplicht Opdrachtnemer zich om ervoor zorg te dragen dat slechts zijn medewerkers die betrokken
zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, de beschikking zullen hebben over de
vertrouwelijke informatie en is verplicht de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht op te leggen aan deze
medewerkers. Medewerkers die hierbij niet betrokken zijn, worden aangemerkt als derden in de zin van lid 2 van
dit artikel.

12.4.

Indien Opdrachtnemer en/of een van zijn medewerkers in strijd handelt met het eerder bepaalde in dit artikel
verbeurt hij een direct opeisbare, niet voor compensatie vatbare, boete van € 2.500,00 (zegge:
vijfentwintighonderd euro) per overtreding en € 500,-- (zegge; vijfhonderd euro) voor iedere dag of dagdeel dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Nova op een volledige vergoeding van de schade die zij als
gevolg van vorenbedoelde overtreding heeft geleden en nog zal lijden.

12.5.

Dit gehele artikel blijft ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van beëindiging.

Artikel 13: Opschorting/retentierecht/verrekening
13.1.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze
Voorwaarden op te schorten en/of enig retentierecht uit te oefenen op zaken die in eigendom van Nova
toebehoren en/of waarop Nova op een of andere wijze aanspraak heeft. Evenmin is Opdrachtnemer tot
verrekening gerechtigd.

Artikel 14: Duurovereenkomsten
14.1.

Nova kan een met Opdrachtnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen
schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.

14.2.

Prijsaanpassingen kunnen pas worden doorgevoerd, indien deze tijdig aan Nova bekend zijn gemaakt en
vervolgens door Nova nadrukkelijk akkoord zijn bevonden middels schriftelijke bevestiging hiervan door Nova
aan Opdrachtnemer.

Artikel 15: Ontbinding
15.1.

Nova heeft, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten en zonder
dat een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de Overeenkomst op ieder gewenst moment met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtnemer, indien;
A. Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of zelf zijn faillissement aanvraagt, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel op andere wijze de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest;
B. Opdrachtnemer enige op hem uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden rustende
verplichting niet, niet geheel of niet tijdig nakomt;

C. Opdrachtnemer overgaat tot staking van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan, waaronder
begrepen liquidatie van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds
bestaande vennootschap.
15.2.

Ontbinding van de Overeenkomst is te allen tijde partieel, met dien verstande dat de toepasselijkheid van deze
voorwaarden niet wordt aangetast en dat de ontbinding geen betrekking heeft op de rechten die Nova in de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden heeft bedongen, tenzij zij in de in het vorige lid bedoelde kennisgeving
nadrukkelijk anders aangeeft.

Artikel 16: Milieugevaarlijke stoffen
16.1.

De Opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden
en te leveren goederen milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale
gebruik alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten,
verplaatsen, afvoeren dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van desbetreffende goederen.

16.2.

Indien dit het geval is, dient de Opdrachtgever bij de aflevering een duidelijke instructie toe te voegen met
preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient Opdrachtnemer de
maatregelen te vermelden, die getroffen dienen te worden om personeel, medewerkers, cursisten en
deelnemers van Nova in geval van vrijkomen van deze stoffen te beschermen.

Artikel 17: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
17.1

Nova wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hieronder worden niet alleen verstaan milieuaspecten maar ook aspecten betreffende duurzaamheid,
arbeidsomstandigheden en dergelijke zoals het tegengaan van kinderarbeid.

Artikel 18: Milieuzorg
18.1.

Opdrachtnemer is ermee bekend dat Nova de belasting van het milieu tengevolge van zijn bedrijfsvoering wil
beperken.

18.2.

Opdrachtnemer verklaart zich ervoor in te zullen spannen de belasting van het milieu veroorzaakt door zijn
geleverde goederen en/of verrichte diensten, zoveel mogelijk te beperken, onder meer door minder
milieubelastende materialen en producten toe te passen.

18.3.

Op verzoek van Nova stelt Opdrachtnemer onverwijld alle relevante informatie ter beschikking omtrent de
belasting van het milieu van de geleverde goederen en diensten.

18.4.

Opdrachtnemer stelt Nova voor de (eerste) levering schriftelijk op de hoogte indien hij materialen of producten
toepast waarvan bekend is dat zij, op zichzelf of door de combinatie met andere materialen of producten, gevaar
(kunnen) leveren voor mens en milieu, of indien het door Nova aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte gebruik
van de door Opdrachtnemer te leveren goederen resulteert in afvalstoffen ten aanzien waarvan wettelijke
maatregelen van kracht zijn.

18.5.

Nova is in die gevallen gerechtigd gedane bestellingen te annuleren.

18.6.

Op verzoek van Nova zal Opdrachtnemer zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, de door hem
gebruikte verpakkingsmaatregelen, verpakkingsmiddelen, vervangen onderdelen en/of alle overige afval of vuil
ontstaan door en samenhangend met de betreffende opdracht, afvoeren.

Artikel 19: Slotbepalingen
19.1.

Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19.2.

Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel
van de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, met dien verstande dat Nova een geschil
desgewenst ter beoordeling kan voorleggen aan de bevoegde rechter in de staat of vestigingsplaats van
Opdrachtnemer.

19.3.

Nova behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen
zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan Opdrachtnemer en zullen op een door Nova te bepalen tijdstip
worden ingevoerd. Indien Opdrachtnemer door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de
Overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging en/of de aanvulling opzeggen tegen de datum
waarop de nieuwe inkoopvoorwaarden van kracht worden, tenzij Nova binnen 10 dagen na vorenbedoelde
mededeling aangeeft dat de wijzigingen niet ten aanzien van Opdrachtnemer zullen gelden en dat de
oorspronkelijke voorwaarden van toepassing zullen blijven.

19.4.

Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverbindend, nietig en/of nietafdwingbaar is (zijn) of wordt (worden) verklaard dan wel wordt (worden) vernietigd, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht.

