ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN FSB
BEVEILIGING BV
Hoofdstuk 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
FSB: de besloten vennootschap FSB bedrijven is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer
76914453. FSB is gevestigd aan de Koperslagersweg 12 A (1786RA) te Den Helder
Opdracht: de opdracht van FSB aan Leverancier tot levering van Goederen, Diensten en/of Personeel;
Leverancier: iedere (natuurlijke) rechtspersoon die Goederen, Diensten en/of Personeel aan FSB levert;
Overeenkomst: de door FSB met Leverancier gesloten overeenkomst tot levering van Goederen, Diensten
en/of Personeel;
Personeel: de (hulp)personen die werkzaam zijn voor Leverancier en die ter beschikking worden gesteld
aan FSB zoals blijkt uit de Overeenkomst;
Goederen: de door Leverancier te leveren goederen, waaronder te verstaan (indien van toepassing) dieren,
zoals blijkt uit de Overeenkomst;
Diensten: de door Leverancier te verrichten/te leveren Diensten zoals blijkt uit de
Overeenkomst; Werkzaamheden: alle Werkzaamheden die FSB in het kader van de Activiteit voor
Opdrachtgever zal verrichten;
Evenement/Activiteit: het evenement/activiteit met betrekking waarop FSB Werkzaamheden zal
verrichten voor Opdrachtgever en ten behoeve waarvan Leverancier Goederen, Diensten en/of Personeel
aan FSB zal leveren;
Opdrachtgever: de opdrachtgever van FSB;
Prij(s)(zen): de tussen FSB en Leverancier overeengekomen Prijs(s)(zen) voor de levering van Goederen,
Diensten en/of Personeel zoals aangegeven in de Overeenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (wijzigingen in de) Overeenkomsten,
welke FSB met Leverancier is aangegaan, inclusief de uitvoering van de
desbetreffende Overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes,
onderhandelingen en opdrachtbevestigingen.
2.2 De algemene inkoopvoorwaarden van FSB zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door
Leverancier gehanteerde algemene (inkoop/ verkoop) voorwaarden.
2.3 De algemene inkoopvoorwaarden van FSB kunnen door FSB te allen tijde elektronisch door publicatie
op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten
aanzien van bestaande Overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door FSB te noemen
datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zal FSB nieuwe
bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Op van deze algemene inkoopvoorwaarden afwijkende bedingen kan door Leverancier slechts dan een
beroep worden gedaan indien en voor zover deze door FSB schriftelijk akkoordzijn bevonden.
2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze algemene inkoopvoorwaarden tevens van
toepassing op eventueel in de toekomst tussen FSB en Leverancier nieuw te sluiten Overeenkomsten.
2.7 Deze algemene inkoopvoorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen FSB en Leverancier,
conform bepaling 2.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene
inkoopvoorwaarden of eventuele bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde:
1) de Overeenkomst;
2) de Bijlagen;
3) de algemene inkoopvoorwaarden.

2.8 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op door Leverancier aan FSB geleverde
Goederen, Diensten en/of Personeel in het buitenland.
2.9 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene inkoopvoorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3 Aanbod/ aanvaarding/ Overeenkomst
3.1 FSB vraagt aan Leverancier haar, zo nodig onder opgave van aantallen, levertijd en leverplaats, een
aanbieding te doen voor de door Leverancier aan FSB te leveren Goederen, Diensten en/of Personeel.
3.2 Leverancier doet zijn aanbiedingen schriftelijk en onherroepelijk in de vorm van een offerte. Een
offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Offertes worden door FSB uitsluitend schriftelijk aanvaard door middel van een Opdracht, ondertekend
door een daartoe bevoegde medewerker van FSB.
3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door FSB geaccordeerde Opdracht aan
Leverancier wordt verzonden.
3.5 No Show clausule: Wanneer Leverancier niet de overeengekomen aantallen/ diensten levert wordt per
minder geleverd aantal/ dienst € 500,00 per dag door FSB als schadevergoeding bij Leverancier in rekening
gebracht.
3.6 In geval van verschillen tussen offerte en de Opdracht, zal de inhoud van de Opdracht gelden als de
inhoud van de Overeenkomst tussen FSB en Leverancier.
Artikel 4 Aanpassingen/ aanvullingen Overeenkomst
4.1 FSB is bevoegd, in overleg met Leverancier, de omvang en/of de hoedanigheid van de door Leverancier
te leveren Goederen, Diensten en/of Personeel aan te passen. Aanpassingen worden schriftelijk
overeengekomen.
4.2 Indien een aanpassing naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen
Prij(s)(zen) en/of de levertijd zal Leverancier, alvorens aan de aanpassing gevolg te geven, FSB
hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten hoogste binnen acht dagen na de kennisgeving van de door FSB
verlangde aanpassing, schriftelijk informeren. Indien de gevolgen voor de overeengekomen Prij(s)(zen)
en/of de levertijd naar het oordeel van FSB niet acceptabel zijn, heeft FSB het recht de Overeenkomst te
ontbinden door middel vaneen schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, tenzij dit gelet op de
omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding van de Overeenkomst op grond van het
bepaalde in dit artikel geeft geen van partijen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst
5.1 In het geval dat Leverancier offerte uitbrengt zoals bedoeld in artikel 3.2, wordt Leverancier geacht
over alle informatie en vereisten/vergunningen te beschikken, die Leverancier nodig heeft voor de
aanvaarding van de Opdracht en voor de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier beschikt – voor
zover van toepassing - onder meer doch niet uitsluitend over:
a. benodigde vergunningen, waaronder de ND- vergunning;
b. benodigde legitimatiebewijzen voor particuliere beveiligingsorganisaties;
c. wettelijke vereisten en voorschriften met betrekking tot de levering van Goederen, Diensten en/of
Personeel;
d. feitelijke samenwerking tussen Leverancier, het Personeel, FSB en Opdrachtgever;
e. een G - rekeningnummer;
f. een accountantsverklaring over de jaarrekening van Leverancier van het meest recente boekjaar;
g. geldige VAR (WUO) verklaring (jaarlijks te verstrekken indien aanwezig);
h. geldige overeenkomst van opdracht welke voldoet aan de norm Belastingdienst
i. kopie van een geldig paspoort of ID kaart;
j. kopie van een uittreksel KVK (niet ouder dan 3 maanden);
k. kopie van de Verklaring van goed betalingsgedrag (bij toekomstige opdrachten opnieuw te overleggen)
(niet ouder dan 3 maanden);

l. kopie van de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
5.2 De in het voorgaande lid genoemde informatie en bewijsstukken van de vereisten/vergunningen zal
Leverancier op eerste verzoek aan FSB verstrekken. De Leverancier garandeert echter over alle
vergunningen te beschikken, welke zijn vereist met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien Leverancier enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal
Leverancier zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal FSB gerechtigd zijn om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten,
onverminderd de verplichting van Leverancier om de door FSB geleden en te lijden schade te voldoen.
5.3 In het geval dat Leverancier meent alvorens te offreren niet over voldoende of volledige informatie te
beschikken teneinde te beoordelen of Leverancier over alle noodzakelijke
informatie en/of vereisten/vergunningen – voor zover van toepassing – beschikt, zal zij FSB hiervan
onverwijld op de hoogte stellen en zal FSB de benodigde informatie verstrekken en noodzakelijke
vereisten/vergunningen specificeren.
Artikel 6 Prij(s)(zen)
6.1 De Leverancier zal de Goederen, Diensten en/of Personeel voor de overeengekomen prijzen aan FSB
leveren. Prij(s)(zen) is/zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW.
6.2 De Prij(s)(zen) omvatten, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen:
a. De prijs voor geleverde Goederen, Diensten en/of het Personeel;
b. De transport en afleveringskosten ter plaatse door FSB aangewezen (inclusief verzekering, vervoer en inen/of uitvoer, inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen);
c. De kosten van eventuele montage en instructie;
d. Alle administratiekosten, heffingen en toeslagen.
6.3 Indien de algemeen, door Leverancier gehanteerde Prij(s)(zen) voor aan FSB geleverde Goederen,
Diensten en/of Personeel worden verlaagd, zullen de Prij(s)(zen) voor FSB overeenkomstig worden
verlaagd.
6.4 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de Overeenkomst, of tijdens de looptijd
van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld (aldus niet
limitatief) wijzigingen in lonen en/of andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen
van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe
kosten, dient de Leverancier daar FSB onverwijld van op de hoogte te stellen. FSB zal binnen 10 dagen na
voornoemde kennisgeving Leverancier berichten of zij instemt met een verhoging van de Prij(s)(zen).
Indien FSB niet instemt met de wijziging is FSB gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij
aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade, die daaruit voortvloeit.
Artikel 7 Betaling
7.1 De betalingstermijn voor FSB van alle facturen van Leverancier bedraagt 60 dagen na ontvangst van de
factuur.
7.2 Leverancier zal, indien van toepassing,
een door een daartoe bevoegde van FSB ondertekende presentielijst en urenspecificatie van het Personeel
bij de factuur voegen, bij gebreke waarvan FSB
bevoegd is de betaling van de factuur op te schorten totdat zij de bedoelde documenten heeft ontvangen.
7.3 Alle facturen zullen het opdrachtnummer, de aantallen en een beschrijving van de geleverde Goederen,
Diensten en/of Personeel en een specificatie van de Prij(s)(zen) bevatten. Bij niet vermelding van een,
meerdere of andere relevante gegevens wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de bedoelde
gegevens zijn vermeld c.q. schriftelijk verstrekt. Van het ontbreken van deze gegevens wordt de
Leverancier door FSB zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
7.4 Betaling door FSB houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. Indien FSB haar
betalingsverplichtingen niet nakomt is zij tot niet meer gehouden dan tot vergoeding van de wettelijke
handelsrente en zal zij dit niet eerder verschuldigd zijn dan nadat zij door Leverancier een redelijke termijn
heeft gekregen om haar verplichtingen alsnog na te komen.
7.5 FSB is gerechtigd bij haar openstaande bedragen te verrekenen met alle bedragen die zij – uit welke
hoofde dan ook – aan Leverancier is verschuldigd.

Artikel 8 Levering/ leveringstermijn
8.1 De levering van Goederen, Diensten en/of Personeel door leverancier en/of door hem ingeschakelde
derden vindt plaats voor rekening en risico van Leverancier
op een door FSB aan te wijzen plaats op een door FSB te bepalen datum en tijdstip.
8.2 Onder Levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende
documentatie zoals tekeningen, kwaliteits -, keurings -, en
garantiecertificaten, service manuals, instructieboeken en handleidingen.
8.3 De in de Overeenkomst vermelde leveringstermijn dan wel tijdstip van levering is bindend en geldt als
fatale termijn, zodat bij overschrijding van deze termijn en tijdstip zonder voorafgaande schriftelijke
ingebrekestelling verzuim van Leverancier intreedt.

8.4 Zodra Leverancier weet of verwacht dat de Goederen, Diensten en/of Personeel niet, niet tijdig of niet
naar behoren geleverd kunnen worden zal zij FSB daarvanonverwijld schriftelijk en onder opgave van
reden in kennis stellen. Leverancier is aansprakelijk voor eventuele schade die FSB lijdt door de vertraging,
alsmede door te late melding van (waarschijnlijke) vertraging.
8.5 Indien Leverancier niet tijdig of niet naar behoren levert, is FSB slechts de Prij(s)(zen), verminderd met
15%, verschuldigd voor enkel de correct geleverde Goederen, Diensten en/of Personeel, voor zover FSB
geen gebruik zal maken van haar recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 13, en onverminderd
het recht om volledige schadevergoeding van Leverancier te vorderen.
Artikel 9 Inschakeling derden
9.1 Het is de Leverancier niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst aan derden uit te besteden,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSB.
FSB kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.
9.2 Indien Leverancier het in voorafgaande lid bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, wordt de op de
Overeenkomst betrekking hebbende factuur volledig aan FSB
gecrediteerd.
9.3 Leverancier blijft in elk geval volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de
Opdracht door derden en zal FSB vrijwaren voor elke
aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of andere wetten en regelingen.
Artikel 10 Voorstelling Goederen, Diensten en/of Personeel
10.1 Leverancier staat er voor in dat de geleverde Goederen, Diensten en/of Personeel zijn zoals
overeengekomen en derhalve, onder meer:
a. met betrekking tot de hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en prestaties (capaciteit, snelheid,
vaardigheid, professionaliteit, tijdigheid etc.) in overeenstemming zijn met hetgeen in de Overeenkomst is
vermeld en met hetgeen daar redelijkerwijs van verwacht mag worden;
b. van goede kwaliteit zijn;
c. vrij zijn van gebreken;
d. geheel geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
e. deugdelijk en degelijk zijn.
10.2 Leverancier staat er voor in dat het Personeel zal voldoen aan de door FSB gestelde bijzondere eisen
en voorts aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
10.3 Leverancier zal met betrekking tot de Goederen, Diensten en/of Personeel ten minste dezelfde garantie
geven welke FSB tegenover de Opdrachtgever dient te
verstrekken.
10.4 Indien naar het oordeel van FSB sprake is van onvoldoende gekwalificeerd Personeel, is FSB bevoegd
om de verwijdering van dit Personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging.
10.5 Leverancier en het Personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een
aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van

de Opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en
milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.
10.6 De Leverancier staat er voor in dat alle Goederen, Diensten en/of Personeel, alsmede door Leverancier
ingeschakelde derden, voldoen aan alle relevante Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving alsmede
aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids - en kwaliteitsnormen en aan de geldende
vergunningen en normen.
Artikel 11 Personeel Leverancier/ instructies/ vrijwaring
11.1 FSB heeft ten aanzien van de Werkzaamheden die zij verricht een instructierecht met betrekking tot
het Personeel en zal ten aanzien daarvan handelen in overeenstemming met hetgeen van een goede
beveiligingsorganisatie in het maatschappelijke verkeer mag worden verwacht. Het Personeel zal
Werkzaamheden aldus verrichten onder toezicht en leiding van FSB. FSB is gerechtigd het Personeel weg
te sturen indien het weigert haar instructies of de instructies van het bevoegde gezag op te volgen en indien
zulks naar het oordeel van FSB noodzakelijk is in verband met de te verrichten Werkzaamheden. FSB zal
in dat geval geen betaling aan Leverancier verschuldigd zijn.

11.2 Indien FSB op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag en/of Opdrachtgever de Werkzaamheden
langer dient te verrichten, dan zal FSB dit verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag zonder
voorafgaande goedkeuring van Leverancier uitvoeren. Leverancier is alsdan gehouden het Personeel (en/of
eventueel bijkomende Goederen en/of Diensten) gedurende de verlenging conform de overeengekomen
Prij(s)(zen) te leveren.
11.3 De door het Personeel te dragen kleding zal door FSB worden vastgesteld na voorafgaand overleg met
Leverancier, waarbij FSB ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden, gebonden is aan de wettelijke
uniformplicht.
11.4 FSB zal alle persoonlijke gegevens van het Personeel die in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst bekend worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen, zulks in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
11.5 Indien een personeelslid wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de Werkzaamheden
te verrichten, stelt Leverancier FSB hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte en zal Leverancier zo snel als mogelijk zorgdragen voor adequate vervanging.
11.6 Leverancier verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, in het bijzonder artikel 7:658
lid 4 BW, alsmede met de verplichtingen die jegens haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet.
Leverancier vrijwaart FSB tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen van het Personeel of derden,
onder andere de arbeidsinspectie.
11.7 Leverancier zal al haar verplichtingen jegens het door haar ter beschikking gestelde Personeel,
waaronder afdracht van sociale premies en belastingen, strikt nakomen en vrijwaart FSB voor alle
aanspraken van eventuele schade die voortvloeit uit niet nakoming van deze verplichtingen.
11.8 Indien Goederen en/of Personeel in het buitenland schade lijdt en de schade is ontstaan als gevolg van
door Leverancier ter beschikking gesteld Personeel buiten de in de Overeenkomst overeengekomen
werktijden en/of als gevolg van werkzaamheden die niet in de Overeenkomst zijn overeengekomen, dan zal
Leverancier FSB tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
Artikel 12 Ondersteunende materialen/ eigendom
12.1 Alle door FSB ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van FSB door Leverancier
aangeschafte en vervaardigde materialen, kledingstukken, tekeningen, modellen, instructies, specificaties
en overige hulpmiddelen blijven/worden eigendom van FSB.
12.2 Leverancier zal dergelijke hulpmiddelen voor haar rekening verzekeren tegen alle risico’s zolang
Leverancier ten aanzien van de hulpmiddelen als houder optreedt.
12.3 Leverancier is verplicht de hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van FSB, deze in goede
staat te houden en te gebruiken conform de beperkingen en voorwaarden die FSB aan het gebruik daarvan
stelt.

12.4 Leverancier dient de in dit artikel bedoelde zaken binnen zeven (7) dagen na uitvoering van de
Overeenkomst (tenzij anders overeengekomen) in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren aan FSB, bij gebreke waarvan Leverancier gehouden is alle daaruit voor FSB voortvloeiende
schade en kosten aan FSB te vergoeden.

12.5 Leverancier is verplicht maatregelen te treffen om de geheimhouding te verzekeren van alle door FSB
ter beschikking gestelde gegevens en overige hulpmiddelen,
voor zover van toepassing.
Artikel 13 Beëindiging Overeenkomst
13.1 FSB is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of haar verplichtingen uit
de Overeenkomst op te schorten indien Leverancier haar
wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in
gebreke te zijn gesteld (met uitzondering van de situatie in artikel
8) haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn.
13.2 Leverancier is verplicht na ontbinding de reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding aan FSB te restitueren.

13.3 FSB en Leverancier zijn voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,
zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de
andere partij:
a. Surseance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend,
b. Haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan in wel in staat van
faillissement wordt verklaard,
c. Wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend.
13.4 In het geval dat de Overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, kan
FSB het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan
derden opdragen zonder dat FSB tot enige schadevergoeding aan Leverancier is gehouden. Leverancier zal
alles doen wat redelijkerwijs van hem kan worden
verlangd om de overdacht aan deze derden goed te doen verlopen.
Artikel 14 Overmacht
14.1 FSB of Leverancier zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, die voortvloeit uit de
Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.
14.2 FSB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat FSB haar verplichtingen had moeten nakomen.
14.3 FSB en Leverancier kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
14.4 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake
van overmacht bij FSB indien de volgende situaties zich voordoen: annulering van de Activiteit door de
Opdrachtgever of op verzoek van het bevoegde gezag, alle omstandigheden als gevolg waarvan de

uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil van FSB is
gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen staking van personeel van FSB,
uitsluiting, storingen in het computernetwerk van FSB, ongevallen, ontploffingen, meer dan gemiddeld
ziekteverzuim bij personeel van FSB en brand.
Artikel 15 (Relatie)beding
15.1 Leverancier zal zich onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen van Goederen,
Diensten en/of Personeel aan Opdrachtgever voor uitbreiding, vervangingen of wijzigingen van door
Opdrachtgever va FSB aan FSB opgedragen levering van Goederen, Diensten en/of Werkzaamheden.
15.2 Het is Leverancier niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst met FSB, alsmede
gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de Overeenkomst met FSB direct of indirect
gelijksoortig werkzaamheden aan te bieden en/of te verrichten voor de Opdrachtgever van FSB als gevolg
waarvan FSB met Leverancier en/ of eindklant Overeenkomst is/was aangegaan, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van FSB.
15.3 Het is Leverancier niet toegestaan voorafgaand aan, gedurende de looptijd van de Overeenkomst met
FSB-uitingen te doen van de naam en/of logo van de Opdrachtgever op welke wijze dan ook, waaronder
doch niet beperkt tot reclame, websites, billboards en andere openbaarmakingen, indien deze uiting
verband houdt met de Overeenkomst.
15.4 Indien Leverancier het in dit artikel bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt zij aan FSB een
direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000, -- voor iedere overtreding. De boete zal verschuldigd zijn
door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, doch laat onverminderd het recht van FSB tot het
vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van FSB jegens Leverancier is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag dat in desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van FSB wordt
uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 40% van het bedrag (exclusief
BTW) dat door Leverancier aan FSB in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende
Opdracht geleverde Goederen, Diensten en/of Personeel. FSB is niet aansprakelijk voor enige schade die
het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met een terroristische aanslag; die bij
een correcte uitvoering van de Overeenkomst onvermijdelijk is; die het gevolg is van de door
omstandigheden geëiste spoed; die het gevolg is van de door of namens Leverancier verstrekte gegevens;
die het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht
van gegevens door Leverancier aan FSB als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het
daarbij door Leverancier gehanteerde communicatiemiddel.
16.2 Het in het voornoemde lid bedoelde maximumbedrag geldt niet voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid, hetwelk aan FSB toe te rekenen.
16.3 Aansprakelijkheid van FSB voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
16.4 De Leverancier vrijwaart FSB voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door Leverancier geleverde Goederen die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
gebruikt. Indien Leverancier aan FSB-informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt,
garandeert Leverancier dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen.

16.5 Leverancier zal FSB volledig schadeloos stellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor
FSB, haar personeel of haar Opdrachtgever mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen of nalaten
van Leverancier, diens Personeel of van andere personen door Leverancier bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken.
16.6 Leverancier zal FSB geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden – personeel van FSB en
Opdrachtgever inbegrepen – tot vergoeding van schade als in het vijfde lid bedoeld. Indien door een derde
een vordering te dezer zake tegen FSB wordt ingesteld, zal FSB de Leverancier daarvan onverwijld in
kennis stellen.
16.7 FSB is gerechtigd alle door Leverancier veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van
Leverancier te herstellen en/of te vergoeden.
16.8 Leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel adequaat verzekeren en verleent
FSB desgewenst inzage in de polis.
Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Leverancier legt voornoemde verplichting tot geheimhouding tevens op aan haar Personeel en/of door
Leverancier ingeschakelde derden.
Artikel 18 Toepasselijk recht en Geschillen
18.1 Op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten/ Overeenkomsten (inclusief deze algemene
inkoopvoorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze algemene inkoopvoorwaarden en/of
aanbiedingen, offertes en Opdrachten/Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van de vestigingsplaats van FSB.
18.3 FSB is bevoegd, in afwijking van het hiervoor bepaalde, om zich tot de rechter van de vestigingsplaats
van Leverancier te wenden.
Artikel 19: Identiteit van Opdrachtnemer
19.1 Opdrachtnemer hierna te noemen de besloten vennootschap FSB Beveiligng BV is geregistreerd bij de
kamer van koophandel onder nummer 76914453. Verder is FSB beveiliging BV gevestigd aan de
Koperslagersweg 12A (1786RA) te Den Helder
19.2 FSB Beveiliging is per e-mail te bereiken via info@bedrijven.nl.nl en middels de website
www.FSBbedrijven.nl en telefonisch op 085-8003210.

