Addendum Inkoopvoorwaarden gemeente Texel voor leveringen en diensten
In dit addendum geeft de gemeente Texel aan in welke paragrafen zij afwijkt van dan wel nader aanvult op
het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Artikel:

Type

Algemeen

Aanvulling/Wijziging op model algemene inkoopvoorwaarden van de VNG
De gemeente Texel wijst leveranciersvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Op de opdrachten en procedures zijn uitsluitend
de bijgevoegde inkoopvoorwaarden van toepassing. Als er specifieke bepalingen in de
offerte aanvraag staan, dan gelden die in plaats van de inkoopvoorwaarden.

Taal

Aanbiedingen moeten in het Nederlands zijn geschreven. Tijdens het
aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en
geschrift. Dit geldt ook tijdens de contractuitvoering

Artikel 3.5

Aanvulling

De gemeente kan in uitzonderlijke gevallen een vergoeding voor inschrijving toekennen.

Artikel 7.4

Toevoeging

De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever Personeel van

Dit wordt in de aanbestedingsstukken meegedeeld.
Contractant en/of door hem ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring te
laten ondertekenen.
Artikel 8.5

Toevoeging

De Contractant erkent en accepteert dit voorbehoud.

Artikel 8.9

Wijziging

De Gemeente verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht met betrekking tot alle resultaten
voorvloeiende uit de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht om de
resultaten – ook buiten het kader van de Overeenkomst waaruit de resultaten
voortvloeien – onbeperkt te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken en toe te
passen.

Artikel 13.2

Nieuw Lid

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan:
gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de
verplichtingen van door hem ingeschakelde Derden, storingen in de productie van de
Opdrachtnemer en liquiditeit- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de
Opdrachtnemer.

Artikel 14.2

Wijziging

De in het kader van de overeenkomst door de contractant te vergoeden schade is per
gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:
€ 150.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000;
€ 300.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 100.000;
€ 500.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 150.000;
€ 1.500.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar
kleiner dan of gelijk aan € 500.000;
€ 3.000.000 voor overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000.

Artikel 14.3

Nieuw lid

De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in 14.2 komt te vervallen:
ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
als sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van contractant of personeel van de
contractant;
in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van
de inkoopvoorwaarden gemeente Texel.

Artikel 17.1

Aanvulling

De overeengekomen prijzen voor de Goederen zijn,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief kosten van vervoer, belastingen,
invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en
eventuele installatie- en montagekosten. De overeengekomen prijzen zijn vast, tenzij de
Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden,
evenals de wijze bepaalt waarop aanpassingen plaatsvindt.

Artikel 18.1

Aanvulling

Op de factuur vermeldt de contractant:
een specificatie van de verrichte diensten en leveringen

