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CONTRACTDOCUMENTEN: Tenzij deze Koopopdracht, ook wel Opdrachtmachtiging 
genoemd, wordt opgesteld in het kader van een schriftelijke inkoopovereenkomst tussen 
Leverancier en het kopende bedrijf dat deze Koopopdracht opstelt ("Koper"), vormen deze 
Koopopdracht en de eventuele bijlagen de volledige overeenkomst tussen Koper en 
Leverancier met betrekking tot de producten of diensten die zijn gespecificeerd in deze 
Koopopdracht. De inhoud van deze IBM Standaardvoorwaarden voor de inkoop van 
Materialen en Diensten is onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. 
Geen enkel ander document, met inbegrip van de offerte, prijsopgave en orderbevestigingen 
van Leverancier, of een verwijzing daarnaar, zal deel uitmaken van deze Koopopdracht, 
tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Koper. Indien Koper hierom 
verzoekt, zal Leverancier Koper elektronisch factureren. Van geen enkel recht dat IBM heeft 
ten aanzien van deze Koopopdracht kan afstand worden gedaan, noch kan zulk een recht 
worden gewijzigd, tenzij dit schriftelijk door Koper gebeurt.  
 
PRIJS/BELASTINGEN: Indien er in deze Koopopdracht of in een inkoopovereenkomst geen 
prijs wordt vermeld, zal Leverancier factureren tegen de laagst geldende marktprijs. 
Leverancier is verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoop-, gebruiks- en soortgelijke 
belastingen. Als Koper een verklaring biedt van vrijstelling voor Belasting of van een lager 
Belastingtarief opgelegd door een toepasselijke belastingdienst, zal Leverancier niet 
overgaan tot het factureren noch afdragen van een dergelijke Belasting, tenzij en totdat de 
toepasselijke Belastingdienst een dergelijke Belasting heeft opgelegd, waarna Leverancier zal 
zorgen voor facturering en Koper zal overgaan tot betaling van de wettelijk verschuldigde 
Belasting.  
 
BETALINGSVOORWAARDEN EN AANVAARDING: Tenzij anders overeengekomen in 
deze Koopopdracht, zijn de betalingsvoorwaarden 60 dagen netto na ontvangst van een 
correcte factuur van Leverancier of na ontvangst van de Materialen of Diensten, afhankelijk 
van welke datum later valt. Indien Leverancier niet is betaald zoals overeengekomen, dient 
Leverancier Koper hiervan in kennis te stellen en zal Koper zorgdragen voor onmiddellijke 
betaling. Betaling van facturen wordt niet geacht aanvaarding in te houden van Materialen of 
Diensten, maar dergelijke Materialen of Diensten zullen worden onderworpen aan inspectie, 
test, aanvaarding of afkeuring, overeenkomstig de acceptatie- of opleveringscriteria zoals 
gespecificeerd in de betreffende Opdrachtbeschrijving ("SOW") en/of Opdrachtmachtiging. 
Koper of Kopers klant heeft het recht om, naar eigen keuze, Materialen of Diensten die niet 
voldoen aan de acceptatie- of opleveringscriteria, hetzij af te keuren tegen terugbetaling, 
hetzij schriftelijk van Leverancier, na instructie van Koper, te verlangen dergelijke 
Materialen te repareren of te vervangen, dan wel dergelijke Diensten opnieuw te verrichten, 
tijdig en zonder kosten.  
 



BEËINDIGING: Deze Koopopdracht kan door Koper met of zonder grond worden 
opgezegd. Indien Koper zonder grond opzegt, zal Koper Leverancier schadeloosstellen voor 
de feitelijke en redelijke onkosten die Leverancier heeft gemaakt voor werk in uitvoering tot 
en met de beëindigingsdatum, mits dergelijke onkosten niet hoger zijn dan de 
overeengekomen prijzen.  
 
INVOER: Indien een van de producten in een ander land wordt geïmporteerd, is Leverancier 
verantwoordelijk voor alle wettelijke vereisten, vereisten met betrekking tot regelgeving en 
administratieve vereisten en verder voor de betaling van alle accijnzen en tarieven die 
daarmee verband houden.  
 
VERPAKKING/VERVOER: Leverancier zal: (i) voldoen aan alle instructies voor het 
vermelden van het land van herkomst en alle instructies voor het exporteren van goederen 
aan Koper; (ii) voldoen aan alle vereisten met betrekking tot de verpakking en etikettering 
die zijn opgenomen in deze Koopopdracht (standaard minimumvereisten voor (i) en (ii) zijn 
te vinden onder Instructions for exports to IBM; (iii) voldoen aan de vervoersrichtlijnen in 
deze Koopopdracht en in het kader van de Shipping transportation guidelines; (iv) geen 
gebruik maken van transport waarvoor een toeslag geldt, tenzij Koper daarmee uitdrukkelijk 
heeft ingestemd; (v) op een en dezelfde vrachtbrief niet meer dan één verzending per dag 
naar een bepaalde bestemming vermelden; en (vi) geen waarde aangeven op of aanvullende 
verzekeringen afsluiten voor FOB-leveringen aan Koper.  
 
TE LATE VERZENDING: Met betrekking tot deze Koopopdracht en elk contract dat daaruit 
voortvloeit, zal het principe ‘tijd is essentieel’ gelden. Als Leverancier er niet in slaagt om 
tijdig te leveren, heeft Koper het recht Materialen of Diensten elders in te kopen en 
Leverancier aansprakelijk te stellen voor de feitelijke en redelijke kosten en geleden schade. 
Leverancier zal Koper er onmiddellijk van in kennis stellen als hij niet in staat is te voldoen 
aan de leveringsdatum die wordt vermeld in deze Koopopdracht.  
 
GARANTIE: Leverancier geeft de volgende garanties: (i) hij heeft het recht deze 
Koopopdracht af te sluiten en door deze Koopopdracht na te komen voldoet hij, op eigen 
kosten, aan de bepalingen van enig(e) contract, verplichting, inclusief verplichtingen van 
Leverancier ten opzichte van zijn eindgebruikers, en van elke wet, regeling of vordering 
waaraan hij is of wordt onderworpen (met inbegrip van milieuwetten en anti-
corruptiewetten); (ii) er bestaan of dreigen geen vorderingen, pandrechten of rechtszaken 
tegen Leverancier die afbreuk zouden doen aan de rechten van Koper op grond van deze 
Koopopdracht; (iii) Materialen en Diensten gespecificeerd in de betreffende Koopopdracht 
maken geen inbreuk op de privacy, bekendheid, reputatie of een intellectueel eigendomsrecht 
van derden; (iv) alle auteurs hebben erin toegestemd hun persoonlijkheidsrechten 
(persoonlijke rechten in verband met het auteurschap van een werk op grond van het 
toepasselijk recht) met betrekking tot de Producten niet te doen gelden, voorzover toegestaan 
door de wet; (v) Producten gespecificeerd in de betreffende Koopopdracht zijn vrij van 
ontwerpfouten (behalve in geval van fouten die enkel en alleen zijn ontstaan door 
schriftelijke door Koper geleverde ontwerpen, tenzij dergelijke ontwerpen volledig zijn 
gebaseerd op specificaties van Leverancier); (vi) Producten en Diensten zullen in 
overeenstemming zijn met de garanties, specificaties en vereisten, met inbegrip van maar niet 



beperkt tot kwaliteitseisen, in deze Koopopdracht, voor de tijdsperiode vanaf de datum van 
verzending zoals gespecificeerd in de betreffende Koopopdracht; (vii) Producten 
gespecificeerd in de betreffende Koopopdracht die worden vermeld in deze Koopopdracht 
zijn veilig voor gebruik dat verenigbaar is met de garanties, specificaties en eisen in deze 
Koopopdracht; (viii) hij zal zelf geen activiteiten op het gebied van Electronic Self-Help 
ontplooien; (ix) Materialen die worden vermeld in deze Koopopdracht bevatten geen 
schadelijke code; (x) Producten en Diensten die, in welke hoedanigheid ook, in 
wisselwerking staan met monetaire gegevens zijn klaar voor de euro zodat ze, wanneer 
gebruikt in overeenstemming met hun bijbehorende documentatie, in staat zijn om monetaire 
gegevens, uitgedrukt in euro, op een correcte manier te verwerken met inachtneming van de 
opmaakconventies van de euro (met inbegrip van het eurosymbool); (xi) geen van de 
Producten bevat, noch zijn enige van de Producten vervaardigd met gebruikmaking van 
stoffen die de ozonlaag aantasten, zoals halonen, chloorfluorkoolwaterstoffen, 
hydrochloorkoolwaterstoffen, methylchloroform en tetrachloorkoolstof zoals gedefinieerd 
door het Montreal Protocol en zoals ook schriftelijk aangegeven door Koper; (xii) Producten 
zijn nieuw en bevatten geen gebruikte of gerenoveerde onderdelen, tenzij Koper hiermee 
schriftelijk akkoord is gegaan; (xiii) alle Producten zijn in staat om datumgegevens op een 
correcte manier te verwerken (zonder beperking met inbegrip van het correct verwerken, 
verschaffen, ontvangen en zichtbaar maken van datumgegevens binnen en tussen de 
twintigste en eenentwintigste eeuw), en zijn ontworpen om nauwkeurig en correct 
datumgegevens uit te wisselen met andere producten (zonder beperking met inbegrip van 
hardware, code en andere software en firmware) wanneer ze worden gebruikt met producten 
die in staat zijn om datumgegevens nauwkeurig en correct uit te wisselen; (xiv) Leverancier 
zal geen gegevens gebruiken, openbaarmaken of naar andere landen overbrengen die voor 
Koper worden verwerkt en een persoon kunnen aanduiden (Persoonlijke Gegevens), tenzij 
voorzover noodzakelijk op grond van deze Koopopdracht; (xv) Leverancier zal alle van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy van gegevens in acht 
nemen, zal de juiste technische en andere beschermingsmaatregelen voor Persoonlijke 
Gegevens implementeren en handhaven, en zal onvoorwaardelijk voldoen aan verzoeken 
door Koper om toegang tot en correctie of vernietiging van de Persoonlijke Gegevens 
waarover Leverancier beschikt; (xvi) hij is op de hoogte van, en is en blijft verantwoordelijk 
voor volledige naleving van alle toepasselijke export- en importwetten, regelingen, 
verordeningen en voorschriften (met inbegrip van maar niet beperkt tot het voldoen aan alle 
noodzakelijke in- en uitklaringsvereisten, aanvragen van export- en importvergunningen en 
vrijstellingen daarvan, en het deponeren van de juiste documenten bij de hiervoor bestemde 
overheidsinstanties en/of het doen van mededelingen over de vrijgave of overdracht van 
technologie en software aan personen die niet de Amerikaanse nationaliteit hebben, in of 
buiten de Verenigde Staten, en de vrijgave of overdracht van technologie en software met 
Amerikaanse inhoud of afgeleid van software of technologie die afkomstig is uit de 
Verenigde Staten); en (xvii) hij zal geen door Koper geleverde technologie, software of 
goederen afkomstig uit de Verenigde Staten of met Amerikaanse inhoud, of het complete 
product van Koper, direct of indirect, exporteren naar een van de landen (of naar 
staatsburgers daarvan, ongeacht waar deze zich bevinden) in de, regelmatig aangepaste, U.S. 
Export Administration Regulations, tenzij hiervoor goedkeuring is verkregen middels 
overheidsvergunningen of regelingen.    
 



INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE VRIJWARINGEN: 
Leverancier verleent Koper alle rechten en licenties die Koper (met inbegrip van de 
moedermaatschappij, dochtermaatschappijen of andere gelieerde rechtspersonen van de 
Koper) nodig heeft, om de producten of diensten die zijn gespecificeerd in de Koopopdracht, 
te gebruiken, over te dragen, door te geven en te verkopen, en de rechten uit te oefenen die 
op grond van deze Koopopdracht zijn verleend. Leverancier zal verweer voeren voor Koper 
en deze vrijwaren tegen vorderingen dat producten of diensten van Leverancier inbreuk 
maken op intellectuele eigendomsrechten of tegen vorderingen die voortvloeien uit de niet-
nakoming door Leverancier van de garanties en verplichtingen op grond van deze 
Koopopdracht. Indien een dergelijke claim wordt ingediend, zal Leverancier op eigen kosten 
de eersthaalbare van de volgende middelen aanwenden: (i) voor Koper de rechten op grond 
van deze Koopopdracht verwerven; (ii) producten of diensten zodanig wijzigen dat zij geen 
inbreuk maken en voldoen aan deze Koopopdracht; (iii) de producten of diensten vervangen 
door producten of diensten die geen inbreuk maken en voldoen aan deze Koopopdracht; of 
(iv) de teruggave van inbreukmakende producten en de annulering van inbreukmakende 
diensten aanvaarden en eventuele betaalde bedragen terugbetalen. Koper heeft het recht 
afwijkende goederen op risico en voor rekening van Leverancier aan hem te retourneren. 
Betaling houdt geen aanvaarding van de producten of diensten in en laat alle rechten van 
IBM onverlet om de producten of diensten te inspecteren of alle rechten en rechtsmiddelen 
uit hoofde van de wet en/of deze Koopopdracht aan te wenden. Alle auteurs hebben afstand 
gedaan van al hun rechten op de integriteit van de producten en diensten en op het recht om 
als auteur met deze producten te worden verbonden.  
 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Voorzover toegestaan door lokaal recht, zal 
Koper (met inbegrip van Kopers moedermaatschappij, dochtermaatschappijen of andere 
gelieerde rechtspersonen) in geen geval aansprakelijk zijn voor voor verlies aan inkomsten of 
winsten, of voor incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, of voor boetes.  
 
OVERDRACHT: Leverancier zal noch zijn rechten overdragen, noch zijn verplichtingen op 
grond van deze Koopopdracht overdragen of uitbesteden aan derden zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van IBM. Iedere onrechtmatige overdracht van deze Koopopdracht 
is nietig.  
 
UITWISSELING VAN INFORMATIE: Alle informatie die tussen de partijen wordt 
uitgewisseld in het kader van deze Koopopdracht is niet-vertrouwelijk, tenzij er een 
afzonderlijke schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen is gesloten. 
Indien door Leverancier aan Koper persoonsgegevens worden geleverd met betrekking tot 
personeel van Leverancier of andere rechtspersonen, heeft Leverancier toestemming 
verkregen van personeel van Leverancier of andere rechtspersonen om deze gegevens 
beschikbaar te stellen aan Koper en om Koper toe te staan gebruik te maken van dergelijke 
gegevens in verband met deze Koopopdracht.  
 
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: Deze Koopopdracht zal worden beheerst door 
het recht van het land waar de Koper is gevestigd. Voor Nederland zal deze Koopopdracht 
worden beheerst door de Nederlandse wetten en dat geschillen voortkomend uit of met 
betrekking tot deze Koopopdracht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 



Amsterdam. 
 
 
ALGEMEEN: Elke kopie van deze Koopopdracht die op een betrouwbare manier is 
gemaakt, zal geacht worden een origineel te zijn. De United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods is niet van toepassing. De partijen doen 
uitdrukkelijk afstand van ieder recht op juryrechtspraak met betrekking tot geschillen in 
verband met deze Koopopdracht. Tenzij anders wordt bepaald door toepasselijk recht dat de 
mogelijkheid om contractueel afstand te doen of de mogelijkheid van contractuele verjaring 
niet kent, moet iedere juridische of andere actie in verband met deze Koopopdracht binnen 
twee (2) jaar vanaf de datum waarop de actie of vordering ontstond worden ingesteld. De 
volgende verklaring wordt omgezet in de Engelse vertaling "The parties have agreed to draft 
this Agreement in English" en is alleen van toepassing als Leverancier is gevestigd in 
Canada: Les parties ont consenti à rédiger ce contrat en langue anglaise.  
Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd op grond van specifieke inkoopcontracten van 
de Amerikaanse overheid gelden de volgende bepalingen: 48 C.F.R 52.222-26, Equal 
Opportunity (Apr. 1984); 48 C.F.R. 52.222-35, Affirmative Action for Special Disabled and 
Vietnam ERA Veterans (Apr. 1984) (In geval van $ 10.000 of meer); 48 C.F.R. 52.222-36, 
Affirmative Actions for Handicapped Workers (Apr. 1984) (in geval van een hoger bedrag 
dan $ 2.500); en 48 C.F.R 52.222-37, Employment Reports on Special Disabled Veterans of 
the Vietnam Era (Jan. 1988) (in geval van $ 10.000 of meer). Deze bepalingen hebben 
dezelfde rechtsgeldigheid als de volledige tekst van deze bepalingen.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josh Tennant op jtennant@us.ibm.com.
 


