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Artikel 1. Definities 

In deze inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met 

een (begin)hoofdletter gebruikt:  

1. Goederen: alle zaken (voor menselijke beheersing vatbare 

stoffelijke objecten zoals apparatuur) en 

vermogensrechten (zoals rechten op zaken). 

2. ICT Prestaties: apparatuur en programmatuur die onderdeel 

uitmaken van IT en/of ICT gerelateerde diensten 

of Goederen. 

3. Leverancier: de partij waarmee Enpron een Overeenkomst 

gesloten heeft. 

4. Overeenkomst: de afspraken tussen Enpron en Leverancier met 

betrekking tot de levering van de Prestatie. 

5. Personeel: de door partijen bij de uitvoering van de 

Overeenkomst in te schakelen personeelsleden 

en/of hulppersonen, ongeacht of zij een 

arbeidsovereenkomst hebben met die partij. 

6. Prestatie: alle door Leverancier op grond van de 

Overeenkomst te leveren Goederen (waaronder 

begrepen Gebruiksrechten) en diensten. 

7. Vergoeding: de in totaal voor de Prestatie overeengekomen 

prijs (alles ex. BTW). 

8. Voorwaarden: deze inkoopvoorwaarden met inbegrip van 

bijlagen. 

9. Enpron: Energieprofessionals Nederland B.V. gevestigd 

te Drachten. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en taal 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, 

leveringen en werkzaamheden van Enpron, van welke aard dan 

ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen 

uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is 

overeengekomen.  

2. Eventuele voorwaarden van de Leverancier worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en 

aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing 

indien en voor zover deze door Enpron uitdrukkelijk en 

schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Wanneer door Enpron gedurende korte of langere tijd al dan 

niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Voorwaarden 

zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en 

strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Leverancier 

kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Enpron de 

onderhavige Voorwaarden toepast. 

4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige 

Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Enpron in 

strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig 

toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg 

hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze 

Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de 

betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden 

vervangen door een door Enpron vast te stellen nieuwe, 

rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 

5. Enpron behoudt zich het recht voor onderhavige Voorwaarden 

op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst 

gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 

het tot stand komen van de Overeenkomst. 

6. Indien gebruik wordt gemaakt van een variant van deze 

voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse geldt het 

volgende: in het geval van enige discrepantie tussen de 

vertaalde variant van deze voorwaarden en de 

Nederlandstalige variant, prevaleert de Nederlandstalige 

variant. 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst  

1. Een aanvraag voor een offerte of een andere uitnodiging tot 

het doen van een aanbod bindt Enpron niet.  

2. Alvorens een aanbod aan Enpron te doen heeft Leverancier 

zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de 

doelstellingen, in verband waarmee Enpron de Overeenkomst 

wil aangaan.  

3. Indien en voor zover Leverancier beschikt over onvoldoende 

informatie om aan de in het vorige lid bedoelde verplichting te 

voldoen, dient zij hieromtrent navraag te doen bij Enpron. 

Enpron zal alle in redelijkheid verlangde informatie aan 

Leverancier verstrekken (tenzij deze vertrouwelijk van aard is 

en in redelijkheid ook niet onder een 

geheimhoudingsovereenkomst verstrekt kan worden).  

4. Indien de Prestatie (deels) de levering van ICT Prestaties van 

derden behelst, of van ICT Prestaties van derden afhankelijk is, 

zal Leverancier dit aan Enpron mededelen voorafgaand aan het 

aangaan van de Overeenkomst. Bij het achterwege laten van 

een dergelijke mededeling zijn de daaruit voor Enpron 

voortvloeiende kosten voor rekening van de Leverancier. 

5. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat hetzij (1) Enpron 

een schriftelijk aanbod van Leverancier schriftelijk heeft 

aanvaard, (2) partijen een schriftelijk opgemaakte 

overeenkomst hebben ondertekend of (3) Leverancier 

uitvoering geeft aan een schriftelijke opdracht van Enpron.  

 

Artikel 4a. Uitvoering van de overeenkomst  

1. Overeengekomen termijnen voor levering en/of andere 

prestaties gelden als vast en fataal, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. Indien niet binnen de overeengekomen 

termijnen is gepresteerd, is Leverancier zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim, tenzij Leverancier bewijst dat het 

niet halen van de termijnen niet aan Leverancier is toe te 

rekenen.  

2. Voor zover uit de Overeenkomst voortvloeit dat Leverancier 

het transport van de bij de Prestatie behorende zaken 

verzorgt, rust het risico van beschadiging of verlies gedurende 

het transport bij Leverancier.  

3. Leverancier zal zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en de 

eventueel daarmee samenhangende nadere overeenkomsten 

nakomen en steeds de vereiste medewerking verlenen.  

 

Artikel 4b. Bijzonderheden uitvoering van ICT Prestaties 

1. De Leverancier van de ICT Prestaties informeert Enpron steeds 

schriftelijk, over alle relevante technische kenmerken en 

details, waaronder de gebruikte (externe) libraries en (externe) 

software. 

2. Leverancier zal voorts alle broncodes van de betreffende 

ontwikkelde software aan Enpron ter beschikking stellen en 

overdragen. De eenmalige koopprijs voor deze overdracht 

wordt geacht besloten te hebben gelegen in de in de 

Overeenkomst bedongen vergoeding. Voor zover nodig 

verplicht Leverancier zich bij separate akte de 

eigendomsoverdracht te formaliseren.  

 

Artikel 4c. Bijzonderheden uitvoering levering van Goederen 

1. Leverancier garandeert dat de Goederen voldoen aan alle 

relevante wettelijke bepalingen betreffende o.a. kwaliteit, 

milieu, veiligheid en gezondheid en zijn samengesteld uit  

 



 
 

 

deugdelijke onderdelen, vrij zijn van ontwerp-, fabricage- en 

materiaalfouten. 

2. Leverancier garandeert dat de Goederen gedurende de gehele 

garantieperiode voldoen aan de overeengekomen c.q door 

Leverancier toegezegde eigenschappen en specificaties en 

minimaal geschikt zijn voor het doel waarvoor deze blijkens de 

Overeenkomst bestemd zijn. Indien, in aansluiting op het 

verstrijken van deze garantieperiode, onderhoud is 

overeengekomen, geldt deze garantietermijn ook voor de duur 

van de onderhoudsovereenkomst. 

3. Leverancier garandeert dat de Goederen geheel compleet en 

voor gebruik gereed zijn. Leverancier zal ervoor zorgen dat alle 

materialen en hulpmaterialen, die noodzakelijk zijn voor het 

realiseren van het door Enpron schriftelijk aangegeven doel 

worden geleverd. 

4. Alle gebreken, die zich tijdens de garantieperiode voordoen 

zullen kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van 

Enpron volledig worden hersteld binnen een overeengekomen 

of door Enpron gestelde redelijke termijn.  

Indien de gebreken niet binnen de hiervoor bedoelde termijn 

zijn hersteld dan wel indien uit feiten of omstandigheden moet 

worden aangenomen dat deze termijn niet wordt gehaald, is 

Enpron bevoegd deze werkzaamheden voor rekening van 

Leverancier te laten uitvoeren door derden. Leverancier wordt 

in geen geval ontslagen van de door hem aangegane 

garantieverplichtingen.  

5. Leverancier garandeert de beschikbaarheid van componenten, 

reserveonderdelen en serviceonderdelen noodzakelijk voor 

herstel en onderhoud van de Goederen tegen marktconforme 

tarieven of prijzen voor tenminste vijf jaar na de laatste 

Levering van de Goederen onder de Overeenkomst, tenzij 

partijen bij de Overeenkomst schriftelijk anders zijn 

overeengekomen. 

6. Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld is de 

garantieperiode voor diensten vierentwintig (24) maanden te 

rekenen vanaf de datum van levering dan wel, indien een 

acceptatietest is overeengekomen, vanaf de datum van 

acceptatie. Indien een gebrek wordt geconstateerd start met 

betrekking tot het gebrekkige onderdeel de volledige 

garantietermijn opnieuw vanaf het moment dat Leverancier 

het gebrek heeft hersteld. 

7. Tenzij in de Overeenkomst of de garantievoorwaarden van de 

leverancier of fabrikant een langere periode is vermeld is de 

garantieperiode voor de productgarantie tenminste vijf (5) jaar. 

Onder productgarantie wordt verstaan de garantie op de 

werking van Producten, ook wel fabrieksgarantie genoemd. 

Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een 

vervangend product, tenzij anders vermeld in de 

Overeenkomst. Bij faillissement van een fabrikant staat de 

Leverancier in voor de nakoming van de garantie. 

 

Artikel 4d. Bijzonderheden uitvoering levering van diensten en 

arbeid 

1. Leverancier garandeert dat een terbeschikkingstelling van 

arbeidskrachten voldoet aan de wettelijke vereisten en de 

arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen of, 

indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt, aan de 

algemeen geldende eisen van vakbekwaamheid. Voorts 

garandeert Leverancier dat het overeengekomen aantal 

arbeidskrachten tijdens de overeengekomen periode 

voortdurend beschikbaar zal zijn. Alleen Personeel van 

Leverancier mag worden ingezet, tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen. Leverancier zal op verzoek van Enpron een 

G-rekening aanhouden en daarop door Enpron te bepalen 

delen van de factuurbedragen ontvangen.  

2. Enpron betrekt de Prestaties van Leverancier als juridisch 

opdrachtgever. Tussen Enpron en Leverancier ontstaat 

derhalve geen dienstbetrekking ex. artikel 7:610 BW en  

 

 

Leverancier doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand 

van het recht zich hierop te beroepen.  

3. Als, ondanks de uitdrukkelijke intentie van Partijen om de 

Prestaties buiten dienstbetrekking uit te voeren, de 

Overeenkomst door enige instantie wordt aangemerkt als een 

arbeidsovereenkomst, dan zijn de fiscale en financiële 

gevolgen hiervan, voor zover bij wet toegestaan, voor rekening 

van de Leverancier. Leverancier vrijwaart Enpron voor 

dergelijke aanspraken van instanties. 

4. Leverancier verplicht zich jegens Enpron om de verplichtingen 

jegens haar eigen Personeel (ook indien die voortkomen uit 

een verplicht gestelde CAO, Internationale- Europese, en/of 

Nederlandse Wet- en Regelgeving) dan wel jegens haar 

(onder)aannemers te voldoen. Leverancier betaalt haar 

medewerkers, dan wel medewerkers die zij inhuurt, ten minste 

het minimum loon. Zij verstrekt aan Enpron desgevraagd 

bewijsstukken waaruit een en ander blijkt.  

5. Leverancier vrijwaart Enpron geheel van iedere 

aansprakelijkheid door het Personeel dan wel 

(onder)aannemers van Leverancier met betrekking het niet 

nakomen van de verplichtingen van de Leverancier jegens haar 

Personeel en/of (onder)aannemers. 

6. Leverancier en haar Personeel (daaronder mede begrepen de, 

met toestemming van Enpron, door hem ingeschakelde 

derden) dienen zich te houden aan alle voorschriften die 

voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht (WID) en de 

Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Leverancier dient haar 

Personeel te wijzen op de in de WID en de Wav opgenomen 

voorschriften alsmede op de in deze paragraaf genoemde 

verplichtingen. 

7. Het Personeel van Leverancier dient aan te tonen dat arbeid 

voor hen vrij is toegestaan of dient te beschikken over een 

geldige tewerkstellingsvergunning wanneer zij niet beschikken 

over de Nederlandse nationaliteit, de Zwitserse nationaliteit of 

de nationaliteit van één van de landen van de Europese 

Economische Ruimte (EER). 

8. Het Personeel van Leverancier dient altijd (ook op de 

werkplek) een geldig identiteitsbewijs en, voor zover van 

toepassing, een geldige tewerkstellingsvergunning, te kunnen 

tonen. Enpron kan hen hierop periodiek (steekproefsgewijs) 

controleren.  

9. Indien een vereist document ontbreekt zal Enpron hen de 

toegang tot het werk ontzeggen of van het werk (doen) 

verwijderen. Leverancier is jegens Enpron aansprakelijk voor 

alle door Enpron hierdoor geleden schade. 

10. Leverancier vrijwaart Enpron tegen eventueel aan Enpron 

opgelegde boetes als gevolg van overtreding van de Wid en 

Wav door Personeel van Leverancier. Deze vrijwaring geldt ook 

voor de eventueel uit de overtreding voortvloeiende schade 

(zoals inkomensderving of aanspraken van derden). Enpron 

kan Leverancier vragen een expliciete verklaring te tekenen 

waarin voorgaande schriftelijk is vastgelegd. 

 

Artikel 5. Garanties  

1. Leverancier garandeert dat:  

a. de Prestatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving 

en de geldende kwaliteitsnormen; 

b. de Prestatie de overeengekomen eigenschappen en 

kwaliteiten zal bevatten en voldoet aan het 

Overeengekomen gebruik;  

c. hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de 

overeengekomen dan wel voor het verrichten van de 

Prestatie en bij wet benodigde vaardigheden en 

kwalificaties. 

2. Indien Enpron tijdens de looptijd van de Overeenkomst op enig 

tijdstip constateert dat de Prestatie of delen daarvan niet 

voldoen aan voornoemde garanties, zal Enpron Leverancier 

hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen. De 

bewijslast dat Enpron geen beroep kan doen op de 

garantiebepalingen rust te allen tijde op Leverancier.  

 



 
 

 

3. Leverancier is gehouden garantiecertificaten en daaruit 

voortvloeiende garanties rechtstreeks aan Enpron dan wel 

diens opdrachtgever over te gedragen. Voor zover het betreft 

garanties te verstrekken door derden, zal Leverancier dezelfde 

verplichtingen ten behoeve van Enpron bij die derde bedingen. 

Het niet (laten) verstrekken van een dergelijk 

garantiecertificaat ontslaat noch Leverancier noch de door 

hem ingeschakelde derden van de betreffende verplichtingen. 

 

Artikel 6. Documentatie  

1. Leverancier zal Enpron op diens verzoek voorzien van 

voldoende en begrijpelijke handleidingen, 

montagedocumentatie en overige documenten met betrekking 

tot de eigenschappen, technische inpasbaarheid en 

gebruiksmogelijkheden van de Prestatie. 

2. Leverancier zal de documentatie op verzoek van Enpron 

actualiseren gedurende de garantieperiode. 

3. Alle (aanvullende) kosten verband houdende met het opmaken 

van de documentatie komen voor rekening van de Leverancier.  

 

Artikel 7a. Onderhoud Goederen 

1. Indien Enpron daarom verzoekt is Leverancier verplicht de te 

leveren Goederen, in aansluiting op de garantieverplichtingen, 

voor een periode van telkens een jaar te onderhouden. 

Leverancier garandeert bij voorbaat dat hij in staat is en zal 

zijn om de Goederen te onderhouden. 

2. De Overeenkomst met betrekking tot onderhoud wordt 

aangegaan voor de periode van één jaar en telkens stilzwijgend 

met een jaar verlengd, behoudens de mogelijkheid van 

opzegging door Enpron met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand. Voor het eerst tegen de dag dat 

de garantie eindigt, kan Leverancier de Overeenkomst met 

betrekking tot onderhoud beëindigen door schriftelijke 

opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) 

maanden. 

3. Het Onderhoud met betrekking tot Goederen zal omvatten: 

a. Preventief onderhoud: Het in stand houden van de 

Goederen, d.w.z. door het nemen van geëigende 

preventieve maatregelen zorgdragen dat de Goederen 

voor de duur van de overeengekomen onderhoudsperiode 

zullen functioneren. 

b. Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van 

gebreken in de Goederen nadat deze door Enpron zijn 

gemeld of anderszins bij Leverancier bekend zijn. 

c. Ondersteuning: Het verlenen van assistentie bij, en het 

adviseren over het gebruik en het functioneren van de 

Goederen. 

4. In verband met het in het vorige lid onder a van dit artikel 

bedoelde Onderhoud verplicht Leverancier zich om tenminste 

éénmaal per jaar, en voorts direct indien Leverancier op andere 

wijze op de hoogte is van mogelijke Gebreken, de Goederen op 

Gebreken te onderzoeken. Indien daarbij Gebreken worden 

geconstateerd geldt het hierna bepaalde onverkort. Preventief 

onderhoud dient zodanig plaats te vinden dat de continuïteit 

van de bedrijfsvoering van Enpron daar geen of zo min 

mogelijk hinder van ondervindt. 

5. Leverancier verplicht zich om na melding of anderszins bekend 

worden van één of meer gebreken, dit of deze onmiddellijk te 

herstellen. Indien er een termijn is overeengekomen of indien 

er bij de melding een redelijke termijn is gesteld, dient 

Leverancier het gebrek binnen die termijn te herstellen. Dit 

onverkort de overeengekomen eisen ten aanzien van de 

beschikbaarheid. 

 

Artikel 7b. Onderhoud ICT Prestaties 

1. Leverancier is, indien Enpron daarom verzoekt, verplicht de te 

leveren ICT Prestaties in aansluiting op de  

 

 

garantieverplichtingen, voor een periode van telkens een jaar 

te onderhouden. Leverancier garandeert bij voorbaat dat hij in 

staat is en zal zijn om de ICT Prestaties te onderhouden. 

2. De Overeenkomst met betrekking tot onderhoud wordt 

aangegaan voor de periode van één jaar en telkens stilzwijgend 

met een jaar verlengd, behoudens de mogelijkheid van 

opzegging door Enpron met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand. Voor het eerst tegen de dag dat 

het onderhoud vijf (5) jaar heeft geduurd, kan Leverancier de 

Overeenkomst met betrekking tot onderhoud beëindigen door 

schriftelijke opzegging met inachtneming van een 

opzegtermijn van zes (6) maanden. 

3. Het Onderhoud met betrekking tot de ICT Prestaties zal 

omvatten: 

a. Preventief onderhoud; Het in stand houden van de ICT 

Prestaties, d.w.z. het nemen van geëigende preventieve 

maatregelen en behoeve van het voorkomen van gebreken; 

b. Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van 

gebreken in de ICT Prestaties nadat deze door Enpron zijn 

gemeld of anderszins bij Leverancier bekend zijn; 

c. Innovatief onderhoud: Het beschikbaar stellen door 

Leverancier aan Enpron van upgrades c.q. nieuw 

ontwikkelde onderdelen van en/of voor de ICT Prestatie. 

d. Adaptief onderhoud: Het aanpassen van de ICT Prestatie 

indien andere apparatuur en/of programmatuur wordt 

gewijzigd en/of de invloed van externe factoren en/of 

aansluiten van andere apparatuur en/of programmatuur 

hiertoe aanleiding geeft 

4. Voor zover de ICT Prestaties behelst de levering van Goederen 

zijn de bepalingen uit artikel 7a. mutatis mutandis van 

toepassing op de ICT Prestaties met dien verstande dat de 

langst durende onderhoudsverplichting geldt. 

 

Artikel 8. Vergoeding, facturatie en betaling  

1. De door Enpron ten behoeve van de Prestatie aan Leverancier 

te betalen vergoedingen zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

2. Voor zover in de Overeenkomst geen vaste prijzen zijn 

overeengekomen vindt facturatie plaats op basis van werkelijk 

bestede uren en werkelijk afgenomen Goederen.  

Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering van 

Diensten achteraf plaats en de facturering van de 

vergoedingen voor geleverde Goederen na Levering dan wel, 

indien een acceptatietest is overeengekomen, na acceptatie. 

3. Een factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen alsmede 

de eisen die in de Overeenkomst worden gesteld.  

4. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst factuur, 

tenzij anders overeengekomen.  

5. Leverancier verzendt de factuur elektronisch overeenkomstig 

de geldende norm in een leesbaar pdf-bestand en XML-

bestand.  

6. Jaarlijks per 1 januari kunnen de overeengekomen 

(jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen door Leverancier 

worden aangepast, mits deze minimaal één maand 

voorafgaand is aangekondigd. Deze wijziging is gelimiteerd tot 

maximaal de (eventuele) wijziging van het laatst gepubliceerde 

prijsindexcijfer voor ‘Consumenten’ (CPI) zoals opgenomen in 

de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

gepubliceerde tabel (2020=100), dan wel een opvolger 

daarvan.  

7. Leverancier is voorts gerechtigd de aantoonbare prijsstijging 

van ICT Prestaties van derden per 1 januari van ieder door te 

belasten, mits deze prijsstijging ten tijde van het sluiten van de 

Overeenkomst nog niet voorzienbaar was. Indien de prijzen van 

deze ICT Prestaties gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst dalen, zal Leverancier steeds slechts de actuele 

(verlaagde) prijs in rekening brengen.  

 



 
 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

1. Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte 

schade die door Enpron of door derden wordt geleden als 

gevolg van een gebrek (waaronder, doch niet beperkt tot de 

veiligheid en werking) in zijn Prestatie. De bepalingen uit deze 

Voorwaarden en de Overeenkomst laten immer onverlet de 

overige rechten van Enpron op vergoeding van kosten, 

schaden en renten. 

2. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die, als gevolg 

van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, 

door Enpron of door derden wordt geleden als gevolg van 

handelen of nalaten van Leverancier, van zijn Personeel of van 

degenen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst 

zijn betrokken, dan wel is ontstaan als gevolg van door 

Leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van de 

Overeenkomst. 

3. Leverancier vrijwaart Enpron voor aanspraken van derden 

(waaronder doch niet beperkt tot onderaannemers en de 

belastingdienst), voor onder welke naam ook ter zake geleden 

schade of achterstallige betalingen en/of kosten in verband 

met deze Overeenkomst op vergoeding van schade op grond 

van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en 

zal op eerste verzoek van Enpron een schikking treffen met die 

derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met 

Enpron - een en ander ter beoordeling door Enpron - verweren 

tegen aanspraken als hiervoor bedoeld. 

4. Vorderingen tot schadevergoeding jegens Enpron en/of andere 

vorderingen jegens Enpron uit hoofde van de tussen 

Leverancier en Enpron gesloten Overeenkomst, dan wel op 

grond van onrechtmatige daad, verjaren na verloop van een (1) 

jaar vanaf het moment dat Leverancier met het rechtsfeit dat 

tot de vorderingen jegens Enpron leidt bekend is geworden. 

 

Artikel 10. Verzekering  

1. De Leverancier zal er voor zorg dragen dat hij gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor zijn 

aansprakelijkheid op grond van het vorige artikel.  

2. Onder adequaat wordt verstaan ten minste een passende 

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en -in het geval de 

Prestaties behelst de levering van eigen producten- een 

productaansprakelijkheidsverzekering. 

3. Op verzoek van Enpron zal de Leverancier de polis(sen) van 

zijn verzekering overleggen aan Enpron, alsmede bewijs van de 

betaling van de verschuldigde premies. 

4. De in het eerste lid bedoelde verzekering biedt tenminste 

dekking voor ten minste vijfmiljoen euro (€ 5.000.000,-) per 

jaar en ten minste vijfmiljoen euro (€ 5.000.000,-) per 

incident. Enpron is gerechtigd om van Leverancier een 

verhoogde of uitbreide dekking te eisen bij de Overeenkomst. 

 

Artikel 11. Geheimhouding en concurrentie 

1. Leverancier maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de 

Overeenkomst ter kennis komt, en waarvan mij het 

vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, 

tot minimaal drie (3) jaar na afloop van de Overeenkomst, op 

geen enkele wijze verder bekend behalve voorzover enig 

wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot 

bekendmaking daarvan verplicht. 

2. Leverancier verplicht zijn Personeel en andere ingeschakelde 

hulppersonen om de geheimhoudingsverplichting opgenomen 

in het vorige lid na te komen.  

3. Partijen geven alle gegevens die zij van elkaar hebben 

ontvangen en die vertrouwelijk van aard zijn op eerste verzoek 

terug. 

4. Leverancier is gebonden aan een relatiebeding. Onder dit 

relatiebeding zal Leverancier zich zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Enpron onthouden van elk van 

de navolgende handelingen; 

 

 

a. Personeel van Enpron te werven door hen een (tijdelijk) 

dienstverband aan te bieden of anderszins werkzaamheden 

te laten verrichten; 

b. relaties, waaronder Leveranciers en Afnemers, van Enpron te 

bewegen hun rechtsbetrekking met Enpron te wijzigen of 

beëindigen; 

c. werkzaamheden te verrichten die concurreren met de 

werkzaamheden van Enpron, direct of indirect, voor relaties 

van Enpron. 

5. Het relatiebeding eindigt te allen tijde na ommekomst van een 

periode van twee (2) jaren, gerekend vanaf de beëindiging van 

de Overeenkomst. 

 

Artikel 12. Overmacht  

1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, die 

niet te wijten is aan schuld van een partij en evenmin 

krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk 

rechtsverkeer geldende opvatting voor rekening van de 

betreffende partij komt, levert overmacht op.  

2. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder 

geval niet verstaan: gebrek aan Personeel of ziekte onder 

Personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid 

van voor het verrichten van de Prestatie benodigde Goederen 

dan wel liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. Een 

aantoonbare storing van nuts-/ telecomvoorzieningen wordt 

wel als overmacht beschouwd, tenzij deze veroorzaakt is door-  

of was te voorzien voor Leverancier.  

3. Indien de overmachtstoestand veertien (14) aaneengesloten 

dagen of gedurende in totaal meer dan eenentwintig (21) dagen 

binnen een kalenderjaar heeft geduurd, of zodra duidelijk is dat 

de overmachtstoestand langer dan dergelijke termijn zal 

duren, is de wederpartij van degene die zich op overmacht 

beroept, gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds met 

onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden.  

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom  

1. Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van 

intellectuele eigendom op de krachtens de Overeenkomst door 

Leverancier ontwikkelde en ter beschikking gestelde 

Prestaties uitsluitend bij Enpron. Voor zover nodig worden de 

betreffende rechten reeds nu voor alsdan overgedragen door 

Leverancier aan Enpron, die deze overdracht reeds nu voor 

alsdan aanvaardt. Deze overdracht ziet op alle huidige en 

toekomstige rechten in de meest ruime zin van het woord. 

Leverancier doet reeds nu voor alsdan voorts – voor zover de 

wet dat toestaat – onherroepelijk afstand van eventuele 

persoonlijkheidsrechten op de Prestaties.  

2. Alle rechten op de met de Prestatie van Enpron afkomstige 

verwerkte gegevens (blijven) rusten eveneens bij Enpron, 

ongeacht waar deze gegevens staan opgeslagen en ongeacht 

of de gegevens na initiële ontvangst zijn bewerkt of niet.  

3. Leverancier garandeert dat de door hem aan Enpron verstrekte 

Prestaties geen inbreuk maken op enige intellectuele 

eigendomsrechten of andere rechten, waaronder 

persoonlijkheidsrechten, van derden. Leverancier vrijwaart 

Enpron en stelt Enpron schadeloos voor alle aanspraken van 

derden gebaseerd op de stelling dat door Leverancier aan 

Enpron ter beschikking gestelde Prestaties, inbreuk maken op 

bedoelde rechten van die derden.  

4. Indien Enpron door een derde het recht tot gebruik van de 

Prestaties of delen daarvan wordt ontzegd, zal Leverancier 

voor zijn rekening en ter keuze van Enpron onverwijld hetzij:  

a. zorgen dat Enpron alsnog het recht verkrijgt het gebruik 

voort te zetten;  

b. het inbreuk makende onderdeel vervangen door een ander 

onderdeel met gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden, dat 

geen inbreuk maakt op dergelijke rechten van derden;  



 
 

 

c. het inbreuk makende onderdeel zodanig wijzigen dat de 

inbreuk wordt opgeheven.  

5. Indien derden Enpron ter zake van een beweerdelijke 

schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk 

stellen, is Enpron – onverminderd het voorgaande – gerechtigd 

om de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden. De overige rechten van Enpron 

blijven evenwel in het geval van een dergelijke ontbinding 

onverlet.  

 

Artikel 14. Opschorting, opzegging en ontbinding 

1. Leverancier is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te 

schorten dan na het sturen van een ingebrekestelling, waarin 

aan Enpron een redelijke termijn van minimaal 14 dagen wordt 

geboden om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. 

2. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen – behoudens de 

specifieke opzeggingsgronden in deze Voorwaarden of de 

Overeenkomst – niet tussentijds dor Leverancier worden 

opgezegd (artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing).  

3. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen, voor zover niet 

anders bepaald of overeengekomen, door zowel Enpron als 

Leverancier worden opgezegd met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie (3) maanden voor Leverancier en één (1) 

maand voor Enpron.  

4. In alle gevallen en in afwijking van het bepaalde in de leden 2 

en 3, ongeacht of sprake is van een Overeenkomst voor 

bepaalde tijd of onbepaalde tijd, kan Enpron de Overeenkomst 

onmiddellijk, kosteloos en boetevrij opzeggen indien een 

overeenkomst met een derde, waarvoor de Prestaties van de 

Leverancier zijn aangetrokken: 

a. eindigt; of  

b. binnen afzienbare tijd zal eindigen.  

Voorts is Enpron tot een dergelijke opzegging van de 

Overeenkomst bevoegd indien het reële vermoeden bestaat dat 

deze derde zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst 

met Enpron niet of niet geheel zal nakomen. 

5. Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een 

overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in 

gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke 

termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook 

dan uit dan is de nalatige partij in verzuim. Ingebrekestelling is 

niet nodig wanneer voor de nakoming een fatale termijn geldt, 

nakoming blijvend onmogelijk is of indien uit een mededeling 

dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid 

dat deze in de nakoming van haar verplichting zal 

tekortschieten.  

6. Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is 

vastgelegd, kan elk van de partijen de Overeenkomst door 

middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of 

gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij in verzuim.  

7. Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is 

bepaald, en onverminderd hetgeen overigens in de wet is 

bepaald, kan Enpron de Overeenkomst en alle daarmee 

samenhangende overeenkomsten middels een aangetekend 

schrijven kosteloos en boetevrij ontbinden indien Enpron 

constateert dat:  

 

 

 

 

a. Leverancier in gebreke is met het (tijdig)nakomen van 

enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;  

b. Aannemelijk is dat Leverancier niet, niet volledig en / of 

niet tijdig aan een verplichting jegens Enpron zal (kunnen) 

voldoen;  

c. Leverancier in staat van faillissement is verklaard, onder 

curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen 

of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Leverancier 

van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe 

aanhangig is. 

8. Leverancier retourneert bij het, op welke grond dan ook, 

eindigen van de Overeenkomst(en) onverwijld alle hem door 

Enpron ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en 

andere zaken (waaronder begrepen gegevens- en 

informatiedragers).  

 

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens  

1. Leverancier zal op verzoek van Enpron een 

verwerkersovereenkomst aangaan met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. 

2. Leverancier verklaart te voldoen aan de bepalingen uit de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en 

vrijwaart Enpron voor alle schade die voortvloeit uit niet 

naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Artikel 16. Sancties 

1. Bij overtreding van deze Voorwaarden, met name van hetgeen 

is bepaald in de artikelen 11 en 13 verbeurt Leverancier een 

boete aan Enpron van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per 

overtreding zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk 

is, vermeerderd met vijfduizend euro (€ 5.000,-) voor iedere 

dag dat de overtreding voortduurt. 

2. Het verbeuren van de boete door Leverancier laat onverlet de 

rechten van Enpron om aanvullende schadevergoeding te 

vorderen. 

 

Artikel 17. Slotbepalingen  

1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Enpron van naam, 

rechtsvorm of eigenaar verandert.  

2. Enpron is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te 

brengen. De wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.  

3. Alle rechtsverhoudingen tussen Enpron en Leverancier waarop 

deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door 

Nederlands recht.  

4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie 

Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil 

tussen Partijen dat verband houdt met de Voorwaarden en de 

Overeenkomst.  

5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra 

één van de Partijen dat stelt.  

 

 

 

 

 

 


