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1. Definities
1.1 Bestelling: de door Capgemini uitgevaardigde (inkoop)order, waarmee de aanvaarding van de 

aanbieding of offerte van Leverancier wordt bevestigd.
1.2 Bijlage: aanhangsels bij deze Algemene Inkoopvoorwaarden, met daarin specifieke 

bepalingen, welke deel uitmaken van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
1.3 Capgemini: iedere tot de Capgemini Groep behorende vennootschap, gevestigd in 

Nederland, die van deze Algemene Inkoopvoorwaarden gebruikmaakt.
1.4 Capgemini Groep: de groep, als bedoeld in artikel 2:24 b BW, waartoe Capgemini N.V. 

behoort.
1.5 Datalek: het ongeoorloofd verwerven van, toegang verkrijgen tot, gebruiken van of openbaar 

maken van Persoonsgegevens.
1.6 Leverancier: de wederpartij van Capgemini in een Overeenkomst.
1.7 Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot de inkoop van zaken door Capgemini 

en/of het verrichten van diensten ten behoeve van Capgemini.
1.8 Prestatie: de levering van zaken en/of het verrichten van diensten, zoals door Partijen 

overeengekomen.

2. Algemene bepalingen
2.1 Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2  Toepasselijkheid van eventuele verkoop-, leverings- of andere voorwaarden van de 

Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De voorwaarden van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden zullen prevaleren ten opzichte van daarmee strijdige voorwaarden 
opgenomen (i) in het aanbod of de offerte van de Leverancier, (ii) in de aanvaarding van de 
Leverancier, (iii) in de correspondentie van de Leverancier, of (iv) op een andere wijze of 
impliciet opgenomen als gevolg van gewoonte of gebruik overeengekomen, tenzij een 
dergelijke afwijking uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3 In het geval van afwijking tussen bepalingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden en enig 
ander document dat een onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, prevaleren de Algemene 
Inkoopvoorwaarden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1  Aanvragen voor offertes en aanbiedingen noch vervolgaanvragen, wijzigingen en specificaties 

op offerteaanvragen zijn bindend voor Capgemini.
3.2  De door de Leverancier gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn onherroepelijk en 

geldig gedurende twee (2) maanden na datum van ontvangst van de aanbieding of offerte 
door Capgemini.

3.3  De kosten van offertes, aanbiedingen, documentatie en monsters zijn voor rekening van de 
Leverancier. Offertes, aanbiedingen, documentatie en monsters worden niet door Capgemini 
geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4  De Overeenkomst voor een bestelling van de Prestatie komt pas tot stand op het moment dat 
Capgemini de acceptatie van de aanbieding of offerte schriftelijk in een Bestelling heeft 
bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle Bestellingen 
via het Capgemini e-procurement systeem (GPS) plaats te vinden.

3.5  Aanbod en aanvaarding kunnen slechts schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt 
tevens een e-mail bericht, alsmede een EDI-bericht verstaan (EDI = Electronic Data 
Interchange; elektronisch dataverkeer).

3.6  Capgemini heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de aanbieding of offerte aan te 
brengen. Indien Capgemini van dit recht gebruik maakt, komt de Overeenkomst tot stand op 
het moment waarop de Bestelling is geplaatst via het Capgemini e-procurement systeem 
(GPS) en overeenkomstig de door Capgemini aangebrachte wijzigingen en aanvullingen als:
(a) Capgemini een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Leverancier ontvangt en 

Capgemini die heeft geaccepteerd; of
(b)  De Leverancier feitelijk begint met de uitvoering van de Bestelling.

3.7 Indien en voor zover een raamovereenkomst bestaat tussen Capgemini en de Leverancier zal 
een Overeenkomst tot stand komen iedere keer wanneer een Bestelling door Capgemini 
wordt geplaatst.

3.8  Capgemini is op generlei wijze aansprakelijk, of iets verschuldigd, voor een geleverde 
Prestatie van de Leverancier, tenzij (i) de Bestelling ten aanzien van de Prestatie is geplaatst 
via het Capgemini e-procurement system (GPS), (ii) partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeen 
zijn gekomen geen Bestellingen te doen via het Capgemini e-procurement systeem (GPS), of 
(iii) in het geval Capgemini de Leverancier schriftelijk heeft ingelicht overeenkomstig artikel 
3.11.

3.9  De afwijzing of de aanvaarding van een Bestelling dient binnen vijf (5) dagen na verzending 
van de Bestelling worden aangegeven, bij gebreke waarvan de Bestelling als aanvaard geacht 
zal zijn. Partijen komen overeen dat, in het geval de Leverancier een door Capgemini 
geplaatste Bestelling aanvaard, deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

3.10 Indien toepasselijk zal de Leverancier zal gedurende de duur van een Overeenkomst 
kosteloos een elektronische catalogus (webshop), inclusief alle standaard configuraties van 
diens producten, opmaken, beheren en bijhouden ten behoeve van Capgemini de 
Leverancier zal de catalogus bij wijzigingen en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van Capgemini, updaten, met name in het geval van een prijs- of 
configuratiewijziging en Capgemini hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

3.11 Als het Capgemini e-procurement systeem (GPS) niet beschikbaar is, is Capgemini bevoegd 
om de Leverancier schriftelijk in te lichten ten aanzien van de mogelijkheid en 
aanvaardbaarheid van het doen van handmatige Bestellingen.

4. Prijs en betaling
4.1  De Leverancier zal de Overeenkomst uitvoeren voor de prijs of prijzen zoals vermeld in de 

Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst zijn de prijzen niet 
onderhevig aan enige wijziging.

4.2 De prijzen genoemd in de Overeenkomst worden geacht alle kosten, materiaal en materieel 
benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst te dekken, alsmede kosten van vervoer 
van zaken alsmede vervoer en/of verblijf van personen, reistijd, verzekeringen, verpakking, 
emballage en laden en/of lossen.

4.3  De prijzen genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting, echter inclusief alle 
andere door de overheid opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen.

4.4  Betaling van facturen vindt plaats binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een factuur die  
voldoet aan hetgeen is bepaald in artikel 3 en 4 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, met 
dien verstande dat deze termijn pas aanvangt nadat de volledige levering van de Prestatie 
heeft plaatsgevonden, conform de bepalingen van de Overeenkomst.

4.5 De Leverancier zal zijn facturen maandelijks of op projectbasis, doch uiterlijk binnen drie (3) 
maanden na uitvoering van de Prestatie (waarna dit recht vervalt), indienen en zenden aan:

 (naam van de vennootschap van de Capgemini Groep, die de opdracht verstrekt, te weten 
Capgemini Nederland B.V. of een andere Capgemini entiteit) 

 SSC Finance
 Naam sector of divisie/practice code/contactpersoon
 Postbus 85097
 3508 AB Utrecht
4.6 Tenzij anders overeengekomen zullen alle prijzen worden gefactureerd in euro.
4.7 De Leverancier dient in zijn facturen in ieder geval te vermelden:

- purchase order referentiecode;
- het purchase ordernummer;
-  de hoeveelheid en de omschrijving van de geleverde zaken;
-  de referentie naar bewijs van levering c.q. oplevering van zaken;
-  alle andere door Capgemini schriftelijk aan de Leverancier kenbaar gemaakte gegevens.

4.8 De Leverancier zal de overeengekomen vergoedingen deugdelijk specificeren in zijn facturen. 
Indien van toepassing zal de Leverancier bij de facturen de door Capgemini goedgekeurde 
opgaven van het werkelijk bestede aantal uren en/of een bewijs van levering c.q. oplevering 
van zaken toevoegen.

4.9 Betaling van enige factuur houdt niet in dat Capgemini de Prestatie, waarop de factuur 
betrekking heeft, goedkeurt als bedoeld in artikel 7 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden 
en ontslaat de Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze 
voortvloeit uit de Overeenkomst.

5. Meer- en minderwerk
5.1  Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk 

zijn overeengekomen.
5.2  De Leverancier is verplicht om aan schriftelijke verzoeken van Capgemini tot wijziging of 

aanvulling van de Prestatie gevolg te geven, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert.
5.3  De mogelijke wijziging in de prijs en/of de leveringstijd die uit deze wijziging of aanvulling van 

de Prestatie voortvloeit, alsmede de gevolgen voor de overige door de Leverancier te 
verrichten werkzaamheden, worden ten spoedigste, doch uiterlijk binnen één (1) 
kalenderweek na het verzoek als bedoeld in artikel 5.2, schriftelijk aan Capgemini 
medegedeeld, bij gebreke waarvan de Leverancier aan het verzoek zal voldoen zonder dat  
dit wijzigingen in de prijs en/of de leveringstijd tot gevolg heeft.

5.4  Leidt de wijziging in of aanvulling op de Prestatie tot een nieuwe prijs en/of een nieuwe 
leveringsdatum of -termijn waarmee Capgemini niet akkoord gaat, dan heeft Capgemini het 
recht om ongewijzigde dan wel een voor haar aanvaardbaar gewijzigde Prestatie te verlangen 
of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5.5  Meerwerk zal door de Leverancier niet eerder dan na schriftelijke opdracht van Capgemini 
worden uitgevoerd. Onder meerwerk wordt in ieder geval niet gerekend additionele 
werkzaamheden, die de Leverancier had kunnen of moeten voorzien teneinde de 
overeengekomen Prestatie te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een toerekenbare 
tekortkoming van de Leverancier.

6. Leveringsdatum of -termijn
6.1  Een tussen partijen overeengekomen leveringsdatum of -termijn is bindend. Door 

overschrijding van de leveringsdatum of -termijn is de Leverancier direct in verzuim en is  
de Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd van 1% van de contractsprijs van  
de Overeenkomst per dag(deel) dat de Leverancier in verzuim is, met een maximum van 25%  
van de contractsprijs van de Overeenkomst. Daarnaast heeft Capgemini alsdan het recht  
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel alsnog nakoming te verlangen  
van de verplichtingen van de Leverancier, onverminderd het recht van Capgemini op volledige 
schadeloosstelling in geval de geleden schade hoger is dan de verbeurde boete.

6.2  Onverminderd de verplichtingen van de Leverancier de Prestatie te leveren op de 
overeengekomen leveringsdatum of -termijn, zal de Leverancier op het moment dat enige 
vertraging wordt verwacht Capgemini hierover onverwijld schriftelijk informeren. De 
Leverancier zal daarbij tevens aangeven welke maatregelen de Leverancier zal nemen, 
teneinde de overeengekomen leveringsdatum of –termijn na te kunnen komen. De Leverancier 
is niet gerechtigd hiervoor extra kosten aan Capgemini in rekening te brengen.

6.3  Indien de Leverancier verzaakt de maatregelen zoals bedoeld in artikel 6.2 van deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden te nemen of indien Capgemini niet akkoord gaat met die 
maatregelen, heeft Capgemini het recht van de Leverancier te eisen, onmiddellijk en voor 
rekening van de Leverancier, alle maatregelen te nemen die Capgemini noodzakelijk acht. 
Indien de Leverancier hieraan geen gehoor geeft of hieraan geen gehoor geeft binnen de door 
Capgemini gestelde termijn, is Capgemini gerechtigd om, voor rekening van de Leverancier, 
een derde in te schakelen om de betreffende maatregelen uit te voeren.

7. Keuring, kwaliteitsmeting
7.1  De Leverancier zal Capgemini, telkens als daarom wordt verzocht, in de gelegenheid stellen 

de (deels) geleverde of te leveren Prestatie te (laten) keuren. Keuring van de Prestatie kan 
geschieden op basis van in overleg vast te stellen performance indicatoren.

7.2  Indien Capgemini niet binnen dertig (30) dagen na de volledige oplevering van de Prestatie, of 
na ingebruikname van de Prestatie, aan de Leverancier meedeelt dat de geleverde zaken en/
of diensten worden afgekeurd, vervalt het recht van Capgemini op afkeuring, onverminderd 
de overige rechten van Capgemini.

7.3  Bij afkeuring of indien het resultaat van de kwaliteitsmeting uitwijst dat de Prestatie achterblijft 
bij de afgesproken kwaliteitseisen, of, bij gebreke daarvan, een redelijk te verwachten niveau, 
dan wel indien op een later tijdstip blijkt dat de Prestatie onjuist of onvolledig is geleverd, zal 
de Leverancier op verzoek van Capgemini binnen een door Capgemini te stellen termijn 
alsnog zorg dragen voor correcte en volledige levering van de Prestatie. Kosten in verband 
met herhaalde keuring en bijwonen ervan als gevolg van een onvolledige of onjuiste nakoming 
van de Overeenkomst door de Leverancier zijn volledig voor rekening van de Leverancier. Het 
voorgaande laat de overige rechten van Capgemini in verband met de niet-correcte nakoming 
onverlet.

8 Audit
8.1 Capgemini is gerechtigd een audit uit te (laten) voeren naar de uitvoering van de 

Overeenkomst door de Leverancier, waaronder in ieder geval ten aanzien van de kwaliteit van 
de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van de Leverancier, de juistheid van rapportages en 
facturen, de naleving van wettelijke verplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 
15 en 23). Indien uit de audit tekortkomingen van de Leverancier blijken, zal de Leverancier de 
kosten van de audit aan Capgemini vergoeden, onverminderd de overige rechten van 
Capgemini op grond van de Overeenkomst en de wet.
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9. Ter beschikking stellen faciliteiten
9.1 Ingeval de Leverancier gebruik maakt van faciliteiten van Capgemini dient de Leverancier 

deze faciliteiten naar hoogste maatstaven van professionaliteit en zorgvuldigheid te gebruiken 
en beheren.

9.2 Het gebruik van faciliteiten is voor risico van de Leverancier en de Leverancier is volledig 
aansprakelijk voor alle schade, die in verband met dit gebruik ontstaat. Zodra de Leverancier 
het gebruik ervan heeft beëindigd, dient hij de faciliteiten, voor zover mogelijk, aan Capgemini 
te retourneren of ter beschikking te stellen aan Capgemini in de staat waarin hij deze heeft 
ontvangen.

10. Rapportage, informatie
10.1 Ingeval de Overeenkomst langer duurt dan zes (6) maanden, zal de Leverancier Capgemini 

maandelijks een deugdelijke rapportage verstrekken over de in de voorafgaande maand 
verrichtte werkzaamheden.

10.2 De Leverancier zal Capgemini tijdig alle noodzakelijke informatie verschaffen zodat Capgemini 
in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, indien en voor zover Capgemini de 
Leverancier heeft geïnformeerd over deze verplichtingen of de Leverancier deze redelijkerwijs 
had behoren te weten.

11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom en computerprogrammatuur
11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de resultaten van de Prestatie 

berusten uitsluitend bij Capgemini. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst 
door de Leverancier aan Capgemini overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan 
van die rechten door Capgemini reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de 
overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal de Leverancier op eerste 
verzoek van Capgemini aan de overdracht van zodanige rechten aan Capgemini zijn 
medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

11.2  De Leverancier zal Capgemini en zijn contractanten vrijwaren tegen elke (rechts)vordering 
welke gebaseerd is op de bewering dat (de resultaten van) de Prestatie of het gebruik daarvan 
door Capgemini en/of zijn contractanten, danwel bij de uitvoering van de Overeenkomst door 
de Leverancier gebruikte zaken, inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht 
van intellectuele of industriële eigendom.

12. Vertrouwelijke informatie
12.1  Alle door een van partijen aan de andere partij in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te 
weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De 
partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie slechts gebruikmaken 
voor het doel waarvoor deze is verstrekt en zal deze niet, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere partij, aan derden ter beschikking stellen.

12.2  De Leverancier verbindt zich alle van hem te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding 
te verzekeren van door hem of zijn werknemers van Capgemini ontvangen vertrouwelijke 
informatie. de Leverancier zal alle aanwijzingen van Capgemini ter zake in acht nemen.

12.3  Capgemini en de Leverancier zullen hun werknemers en/of derden, die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Overeenkomst verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

12.4  De verplichtingen uit dit artikel zijn niet van toepassing op informatie welke:
(a) reeds op het moment van sluiten van de Overeenkomst bekend is bij de andere partij;
(b)  algemeen beschikbaar is anders dan door inbreuk op de Overeenkomst,
(c)  ontvangen is van een derde partij zonder restricties, indien en voor zover deze derde 

partij daartoe gerechtigd is;
(d)  openbaar is gemaakt uit hoofde van een wettelijke verplichting of bevel.

12.5  Indien de Leverancier of zijn personeel in strijd met het bepaalde in artikel 12.1 tot en met 12.3 
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden handelt, zal de Leverancier zonder dat enige 
aanmaning of ingebrekestelling is vereist per overtreding een dadelijk opeisbare, niet voor 
verrekening vatbare boete verbeuren aan Capgemini van € 50.000,- (vijftigduizend). Deze 
boete laat de overige rechten van Capgemini, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

13. Bescherming gegevens
13.1    De Leverancier zal persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet bescherming 

persoonsgegevens (‘Wbp”) en verder met de alle van toepassing zijnde wetgeving met 
betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, die hij in het kader van de uitvoering van 
de Overeenkomst of als gevolg daarvan zal verkrijgen (de ‘Persoonsgegevens’), behandelen 
als vertrouwelijke informatie, als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

13.2    Ingeval sprake is van verwerking van Persoonsgegevens, is elke partij verantwoordelijk voor 
de naleving van haar eigen wettelijke verplichtingen.

13.3    De Leverancier zal alle benodigde informatie verstrekken en haar volledige medewerking 
verlenen zodat Capgemini aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen waaronder 
bijvoorbeeld bij het meewerken aan het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van ten 
aanzien van een Datalek met inbegrip van het passend informeren van de betrokkenen.

13.4    De Leverancier zal geen Persoonsgegevens overbrengen  naar landen  buiten de Europese 
Economische Ruimte, tenzij  en voor zover hij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft 
van Capgemini en passende maatregelen neemt als bedoeld in de Wet bescherming 
persoonsgegevens en met de alle van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot het 
verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld met volledige gebruikmaking van de 
“Modelcontractbepalingen (verwerkers)”).

13.5    De Leverancier verwerkt enkel de door Capgemini verstrekte persoonsgegevens voor en 
namens Capgemini overeenkomstig instructies van Capgemini en met inachtneming  van de 
door Capgemini  bepaalde doeleinden.

13.6    Op eerste verzoek van Capgemini is de Leverancier verplicht Capgemini in staat te stellen een 
audit uit te voeren naar haar faciliteiten, procedures en bedrijfsprocessen, die worden 
gebruikt om Persoonsgegevens te verwerken.

13.7    De Leverancier zal passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
implementeren om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige 
vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en 
tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (met inbegrip van maar niet beperkt 
tot onnodige verzameling of verdere verwerking).  Deze maatregelen garanderen, rekening 
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beveiligen 
Persoonsgegevens met zich meebrengen.

13.8    De Leverancier zal Capgemini onverwijld uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk op de hoogte 
brengen indien:
(a) het signaleert of een redelijk vermoeden heeft dat er een Datalek heeft plaatsgevonden. 

In geval van een Datalek, zal de Leverancier zo snel mogelijk passende corrigerende 
maatregelen nemen en Capgemini onmiddellijk voorzien van alle door Capgemini 
gevraagde relevante informatie over het Datalek;

(b) de Leverancier om welke reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit dit 
artikel 13;

(c) op grond van wet en/of regelgeving verplicht wordt Persoonsgegevens aan enige derde 
ter beschikking te stellen;

(d) een natuurlijk persoon wiens Persoonsgegevens het betreft een verzoek heeft ingediend 
bij de Leverancier. Op een dergelijk verzoek zal de Leverancier niet reageren, behoudens 
uitdrukkelijke toestemming, van Capgemini.

13.9 Na beëindiging van een Overeenkomst, zal de leverancier onmiddellijk alle Persoonsgegevens 
en alle kopieën  daarvan aan Capgemini retourneren dan wel op schriftelijk verzoek van 
Capgemini verwijderen en/of vernietigen (met overlegging van een certificaat van een 
gecertificeerde onafhankelijke partij).

13.10 De Leverancier zal Capgemini vrijwaren tegen elk rechtsvordering van derden, daaronder 
begrepen werknemers van Capgemini, verband houdende met of voortvloeiend uit het door 
de Leverancier schenden van haar verplichtingen onder dit artikel 13.

14. Identiteit, tewerkstellingsvergunning personeel Leverancier     
14.1  De Leverancier is verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit van de door hem 

ingezette personeelsleden aan de hand van het paspoort van zijn personeelsleden.
14.2  Voor aanvang van de werkzaamheden zal de Leverancier aan Capgemini voor ieder in te 

zetten personeelslid een kopie van het volledige paspoort dan wel de identiteitskaart 
verstrekken, en indien van toepassing, een kopie van de tewerkstellingsvergunning 
overleggen.

14.3  Indien de Prestatie van Leverancier bestaat uit het tegen vergoeding arbeidskrachten ter 
beschikking stelt aan Capgemini, of klanten van Capgemini, voor het onder diens leiding en 
toezicht verrichten van arbeid, bevestigd Leverancier aan Capgemini dat hij is geregistreerd 
conform de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (‘WAADI’). De Leverancier 
garandeert dat deze aan de uit de WAADI voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

14.4 Indien voor het verrichten van werkzaamheden door een ingezet personeelslid van de 
Leverancier een tewerkstellingsvergunning is vereist, draagt de Leverancier er zorg voor dat 
deze voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden bij Capgemini is verkregen en 
dat deze geldig is voor de gehele periode waarin werkzaamheden voor Capgemini worden 
verricht door het betreffende personeelslid.

14.5  De Leverancier verbindt zich alle van hem te vergen maatregelen te treffen om vervalsingen 
van officiële documenten (o.a. identiteitsbewijs en tewerkstellingsvergunning) op te sporen. In 
geval getwijfeld wordt aan de echtheid van een identiteitsbewijs of tewerkstellingsvergunning 
van een door de Leverancier ingezet personeelslid, zal de Leverancier het betreffende 
personeelslid onmiddellijk vervangen door een ander personeelslid. De bepalingen van dit 
artikel 14 zijn onverkort op het vervangende personeelslid van toepassing.

14.6  De Leverancier vrijwaart Capgemini en/of de klanten van Capgemini voor alle schade en 
kosten uit aanspraken van een derde, waaronder de Arbeidsinspectie of door deze derden 
opgelegde boetes, die zijn gebaseerd op de bewering dat Capgemini in strijd handelt met de 
in Nederland geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het door de Leverancier 
ingezette personeel voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Capgemini.

14.7  Ingeval van een aanspraak of een boete, of het voornemen van een aanspraak of een boete, 
als bedoeld in artikel 14.6, is Capgemini gerechtigd de Overeenkomst, zonder enige 
ingebrekestelling, schriftelijk buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden, 
onverminderd de overige rechten van Capgemini, waaronder het recht op schadevergoeding.

14.8  Onder het begrip ‘personeelslid’ in dit artikel dient, niet limitatief, te worden verstaan:
(a) de Leverancier, voor zover het een natuurlijk persoon betreft die de werkzaamheden 

krachtens de Overeenkomst zelf uitvoert;
(b) iedere natuurlijk persoon ingezet door de Leverancier ter uitvoering van de 

werkzaamheden krachtens de Overeenkomst;
(c)  iedere onderaannemer/onder-opdrachtnemer ingeschakeld door de Leverancier ter 

uitvoering van de werkzaamheden krachtens de Overeenkomst, voor zover die 
onderaannemer/opdrachtnemer een natuurlijk persoon is die de werkzaamheden in het 
kader van de overeenkomst zelf uitvoert;

(d)  iedere natuurlijke persoon die, door een onderaannemer/onder-opdrachtnemer van de 
Leverancier, wordt ingezet ter uitvoering van de werkzaamheden krachtens de 
Overeenkomst.

15.  Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
15.1  De Leverancier houdt zich in de uitvoering van de Overeenkomst aan de geldende wet- en 

regelgeving (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wetswijzigingen als gevolg van de 
Wet aanpak schijnconstructies) en een van toepassing zijnde cao. De Leverancier garandeert 
jegens Capgemini dat hij tijdig en volledig alle verplichtingen zal nakomen die voortvloeien uit 
de tussen de Leverancier en zijn medewerkers geldende arbeidsovereenkomsten.

15.2    De Leverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met zijn medewerkers ten behoeve 
van de uitvoering van de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke  
wijze vast.

15.3    De Leverancier verschaft op eerste verzoek aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt op voorhand onvoorwaardelijk mee aan controles, 
audits of loonvalidatie.

15.4    De Leverancier verschaft op eerste verzoek aan Capgemini toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Capgemini dit noodzakelijk acht in verband met of 
het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten 
behoeve van de Overeenkomst.

15.5    Capgemini is zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang buiten rechte te beëindigen zonder tot schadevergoeding of enige 
andere compensatie gehouden te zijn indien haar signalen bereikt dat sprake is van 
onderbetaling van medewerkers van de Leverancier (dan wel zijn leveranciers) en deze 
signalen niet binnen redelijke termijn worden opgelost.

15.6    Onverminderd het voorgaande is de Leverancier verplicht om alle bovenstaande 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij overeenkomsten 
aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Daarbij is de Leverancier 
tevens verplicht te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande 
contractverplichtingen onverkort opnemen in de overeenkomsten die zij op hun beurt met hun 
leveranciers aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.

15.7    De Leverancier vrijwaart Capgemini voor alle schade en kosten uit aanspraken van 
medewerkers van de Leverancier (dan wel zijn leveranciers) die zijn gebaseerd op het niet of 
niet tijdig voldoen door de Leverancier (dan wel zijn leveranciers) van verplichtingen 
voortvloeiende uit de geldende arbeidsovereenkomsten. Onder voornoemde schade en 
kosten wordt in ieder geval begrepen maar is niet beperkt tot het verschuldigde achterstallig 
loon, kosten voor juridische rechtsbijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming
16.1  De Leverancier is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Capgemini aan een derde over te dragen.
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16.2  Capgemini is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier aan een (ander) lid van de 
Capgemini Groep of aan een andere derde over te dragen.

16.3  Indien de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wenst te maken van 
derden, hetzij in onderaanneming hetzij door inlening van arbeidskrachten, zal hij daartoe 
slechts bevoegd zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Capgemini. Deze 
toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Leverancier 
voor de nakoming van de Overeenkomst, waaronder de krachtens de Overeenkomst en de 
wetgeving op hem rustende verplichtingen zoals maar niet beperkt tot de belasting- en 
sociale verzekeringswetgeving en de Wet aanpak schijnconstructies.

17. Beëindiging
17.1 Capgemini is gerechtigd een Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Capgemini is alsdan niet tot 
enige schadevergoeding jegens de Leverancier gehouden.

17.2  Onverminderd het recht van Capgemini tot ontbinding van de Overeenkomst ingevolge de 
overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden heeft Capgemini het recht om, 
na een schriftelijke ingebrekestelling, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
buitengerechtelijk te ontbinden dan wel nakoming te verlangen van de verplichtingen van de 
Leverancier, onverminderd het recht van Capgemini op schadeloosstelling, indien de 
Leverancier een of meer van zijn verplichtingen inzake de Overeenkomst niet, niet volledig, 
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

17.3  Capgemini is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te 
beëindigen indien de Leverancier - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt 
verleend, indien ten aanzien van de Leverancier faillissement wordt aangevraagd of verleend, 
indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, indien de Leverancier of zijn 
onderaannemer in strijd handelt met artikel 23 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Bij 
beëindiging van de Overeenkomst op grond van deze bepaling is Capgemini niet tot enige 
schadevergoeding gehouden.

17.4  Capgemini is gerechtigd the Overeenkomst te beëindigen indien de Leverancier fuseert met 
of overgenomen wordt door een derde partij of indien direct of indirect een wijziging optreedt 
in de zeggenschap over de Leverancier.

17.5  Elk van partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk beëindigen in geval 
van overmacht van de andere partij, die langer dan vijftien (15) dagen duurt of indien 
redelijkerwijs te verwachten is dat de overmachtperiode langer dan vijftien (15) dagen zal duren. 
De partij die de Overeenkomst aldus beëindigt, is niet tot enige schadevergoeding gehouden.

17.6  Alle vorderingen van Capgemini op de Leverancier, inclusief eventuele schade-
vergoedingsvorderingen, worden ten tijde van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht 
de reden daarvan, terstond en geheel opeisbaar.

17.7  Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht de reden daarvan, zal de Leverancier alle 
redelijke medewerking verlenen om Capgemini in staat te stellen de Prestatie zelf of door een 
derde uit te (laten) voeren. De Leverancier zal alle materialen, specificaties en informatie in zijn 
bezit in verband met de Overeenkomst kosteloos aan Capgemini retourneren, zonder 
uitoefening van enig opschortings- en/of retentierecht.

18. Overmacht
18.1  In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee 

samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de 
overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden 
zijn. De partij die zich op overmacht wenst te beroepen dient de andere partij daarvan zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat hij de Prestatie zou dienen te verrichten, 
onder overlegging van de bewijsstukken schriftelijk in kennis te stellen.

18.2  Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek 
aan personeel, ziekte van personeel, stakingen, wanprestatie van door de Leverancier 
ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen 
aan de zijde van de Leverancier.

19. Ingebrekestelling
19.1  Indien de Leverancier toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een of meer van zijn 

verplichting(en) zal Capgemini de Leverancier in gebreke stellen, tenzij nakoming van de 
betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is of de Leverancier reeds in verzuim is 
op grond van niet-tijdige levering.

19.2  De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de Leverancier een redelijke 
termijn van ten hoogste twintig (20) dagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen 
na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

20. Aansprakelijkheid Leverancier
20.1  De totale aansprakelijkheid van de Leverancier onder de Overeenkomst is per gebeurtenis 

beperkt tot vergoeding van de door Capgemini geleden schade tot de hoogste van (a) een 
bedrag van driemaal de contractsprijs voor de Overeenkomst of (b) € 250.000,- 
(tweehonderdvijftigduizend). De in de voorgaande zin opgenomen beperking is niet van 
toepassing ingeval er sprake is van opzet of grove nalatigheid, de Leverancier in strijd handelt 
met artikel 11 t/m 15, 22 t/m 25, 33, 34 en 36 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

20.2  Verder is de in artikel 20.1 opgenomen beperking niet van toepassing in geval van, en de 
Leverancier zal Capgemini volledig vrijwaren tegen, aanspraken van derden voor vergoeding 
van schade voor zover deze aanspraak gegrond is op de uitvoering van de Overeenkomst, op 
gebreken in de Prestatie dan wel het niet, niet tijdig en/of niet geheel nakomen door de 
Leverancier van enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Hieronder worden 
tevens verstaan aanspraken van derden op grond van werkgeversaansprakelijkheid als 
bedoeld in artikel 7:658 BW.

21. Aansprakelijkheid Capgemini
21.1  De totale aansprakelijkheid van Capgemini onder een Overeenkomst is beperkt tot 

vergoeding van de door de Leverancier geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag 
dat Capgemini uit hoofde van de Overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd zou zijn met 
een maximum van € 500.000,- (vijfhonderdduizend).

21.2  Onder directe schade in artikel 21.1 wordt uitsluitend verstaan:
(a)  materiële schade aan zaken;
(b)  redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade;
(c)  redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade-oorzaak, de aansprakelijkheid, 

de omvang van de directe schade en de wijze van herstel.
21.3  Aansprakelijkheid van Capgemini voor alle overige schade, waaronder begrepen indirecte en 

gevolgschade, is uitgesloten.

21.4  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de 
Leverancier de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Capgemini 
meldt.

22. Verzekering, jaarrekening
22.1  De Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden bij een 

of meerdere vooraanstaande en financieel draagkrachtige verzekeringsmaatschappijen 
bevoegd voor de landen waarin de Prestatie wordt geleverd, waarbij minimaal dekking 
geboden wordt voor:
(a)  alle werkzaamheden die onder de Overeenkomst worden uitgevoerd door de Leverancier 

en/of diens onderaannemers;
(b)  wettelijke (bedrijfs-)aansprakelijkheid, in geval van het leveren van diensten tevens voor 

beroepsaansprakelijkheid; en
(c)  alle gezondheids-, beveiligings- en veiligheidsaangelegenheden met betrekking tot mede- 

werkers van de Leverancier en/of diens onderaannemers belast met de uitvoering van de 
Prestatie.

22.2  De beperkingen gesteld aan de verzekering hebben geen invloed op de (mate van) 
aansprakelijkheid van de Leverancier onder de Overeenkomst.

22.3  Voorts zal de Leverancier zich adequaat verzekerd houden voor zaken, waarvan zij eigenaar 
is en die zich eventueel binnen de kantoorpanden van Capgemini of zijn bedrijfsterrein 
bevinden, alsmede zaken van Capgemini die de Leverancier onder zich krijgt in het kader van 
de uitvoering van de Overeenkomst.

22.4  Op eerste verzoek van Capgemini zal de Leverancier een kopie van de relevante 
verzekeringspolis of het verzekeringscertificaat, alsmede betalingsbewijzen van de afdrachten 
van verzekeringspremies overleggen.

22.5  De verzekeringspolis zal tenminste dekking bieden voor een bedrag van € 500.000,- 
(vijfhonderdduizend) per gebeurtenis met een jaarlijkse uitkering van 200% van dit bedrag.

22.6  Ingeval de Leverancier een rechtspersoon is, zal de Leverancier op eerste verzoek van 
Capgemini een kopie van de jaarrekening van het meest recent afgesloten boekjaar 
overleggen.

23. Corporate responsibility & sustainability
23.1  De Leverancier zal het beleid van Capgemini ter zake van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en duurzaamheid, ethiek en milieubewuste dienstverlening (‘CRS Beleid’) strikt 
naleven. De Leverancier zal zich regelmatig op de hoogte stellen van het beleid om kennis te 
nemen van eventuele wijzigingen in het beleid van Capgemini.

23.2  Capgemini zet zich in om haar impact op het milieu te verminderen en heeft doelstellingen 
met betrekking tot haar milieuprestatie. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het 
milieubeleid. De leverancier zal zich conformeren aan het milieu beleid en de doelstellingen 
van Capgemini.

23.3  De Leverancier waarborgt dat er geen sprake is van omkoping en/of corruptie in zijn 
bedrijfsvoering. Het is de Leverancier niet toegestaan enige schenking, beloning, 
compensatie of voordeel van welke aard dan ook te geven, te beloven of in het vooruitzicht te 
stellen aan een medewerker van Capgemini of een door Capgemini ingehuurde medewerker 
met als doel deze te bewegen iets te doen of na te laten in het voordeel van de Leverancier. 
Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding door Capgemini 
van de Overeenkomst. Meer informatie is beschikbaar op de website http://nl.capgemini.com/
leveranciers.

23.4  De Leverancier staat ervoor in dat zijn personeelsleden de geldende wettelijke veiligheids- 
gezondheids- en milieuvoorschriften in acht nemen.

23.5  De Leverancier zal de bij Capgemini geldende huisregels, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften 
en overige reglementen (waaronder o.a. reglementen op het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen) in acht nemen.

23.6  De Leverancier is ermee bekend dat Capgemini de principes uit het United Nations Global 
Compact (www.unglobalcompact.org) onderschrijft. De Leverancier zal bij de uitvoering van 
de Prestatie deze principes in acht nemen.

23.7  De Leverancier garandeert dat hij noch de door hem ingeschakelde derden (a) in strijd 
handelen met dit artikel 23 en (b) zich schuldig maken aan maatschappelijk ontoelaatbare 
praktijken als bijvoorbeeld discriminatie, kinderarbeid, zoals gedefinieerd in de ILO resolutie 
182 of ontoereikende arbeidsomstandigheden. De Leverancier zal Capgemini zo spoedig 
mogelijk informeren in het geval de Leverancier, zijn leveranciers,derden of onderaannemers 
in strijd handelen met artikel 23.

23.8  De Leverancier zal op eerste verzoek van Capgemini en zonder aanvullende kosten vragen of 
verzoeken om informatie in relatie tot artikel 23 beantwoorden om zo Capgemini in staat te 
stellen om de naleving van het beleid door de Leverancier te beoordelen. Tevens zal de 
Leverancier onderzoeken van Capgemini over het beleid prompt beantwoorden en 
terugsturen.

23.9  De Leverancier zal de naleving van artikel 23 door de door hem in de uitvoering van de 
Overeenkomst ingeschakelde  leveranciers, derden en onderaannemers  periodiek 
controleren zonder dat dit tot een onderbreking leidt in de uitvoering van de dienstverlening 
aan Capgemini. De Leverancier verplicht zich jegens Capgemini om iedere schending van het 
in dit artikel genoemde beleid van Capgemini door de leverancier dan wel door de door hem 
ingeschakelde derden onmiddellijk schriftelijk te melden bij Capgemini. 

24. Niet benaderingsbeding
24.1  Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst alsmede één (1) jaar na beëindiging daarvan werknemers van de andere partij 
die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen, 
benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

25. Publiciteit
25.1  De Leverancier zal op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Capgemini in zijn publicaties en/of reclame-uitingen gebruik maken van de naam of het logo 
van Capgemini of door Capgemini geregistreerde woord- of beeldmerken.

26. Toepasselijk recht en geschillen
26.1  De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
26.2  De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties van 11- 4 -1980 inzake de 

overeenkomst van internationale koop en verkoop van goederen (‘Weens Koopverdrag’) is 
nadrukkelijk uitgesloten.

26.3  Alle geschillen die tussen Capgemini en de Leverancier mochten ontstaan met betrekking tot 
of voortkomend uit de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Utrecht.

Zaken
De in dit hoofdstuk ‘Zaken’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze 
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Algemene Inkoopvoorwaarden, van toepassing indien leverancier zaken aan Capgemini verkoopt  
of ter beschikking stelt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen 
verzet zijn onder het begrip ‘zaken’ tevens losse onderdelen van zaken begrepen.

27. Prijs
27.1  De prijs genoemd in de Overeenkomst omvat alle kosten, waaronder begrepen, maar niet 

beperkt tot, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen.

28. Verpakking en verzending
28.1  Levering van de zaken zal plaatsvinden in een deugdelijke verpakking overeenkomend met  

de vereiste vorm van transport, behandeling en opslag van de zaken.
28.2  De Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met ondeugdelijke 

verpakking of transport.
28.3  De Leverancier dient de te leveren zaken te voorzien van een duidelijk zichtbare paklijst, 

verzendadvies en/of kopiefactuur waarop in ieder geval steeds wordt vermeld: naam en adres 
de Leverancier, purchase ordernummer, purchase order referentiecode, netto gewicht, land 
van herkomst, factuurwaarde van de levering, btw-nummer van de Leverancier, aantal colli, 
wijze van vervoer en afleverlocatie.

28.4  De Leverancier is verantwoordelijk voor afvoer verpakking als de installatie door hem wordt 
verzorgd.

29. Levering
29.1  Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘Incoterms’, editie 2010, 

dan wel laatste versie, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.
29.2  Levering geschiedt Delivered Duty Paid (DDP) afgeleverd op de adressen, zoals in de 

Overeenkomst gespecificeerd. Wijzigingen in deze adressenlijst kunnen niet leiden tot 
prijsbijstelling dan wel het in rekening brengen van transport-, behandelings- en/of 
opslagkosten.

29.3  Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle 
bijbehorende documentatie zoals certificaten, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en 
garantiecertificaten, onderhouds- en instructieboeken.

29.4  Onderdelen van de zaken die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd maar die nodig zijn 
voor de goede, veilige, efficiënte werking, constructie of onderhoud van de zaken en voor 
vervulling van de verplichtingen van de Leverancier, worden geacht onderdeel te zijn van de 
Overeenkomst en zullen worden geleverd door de Leverancier zonder extra kosten voor 
Capgemini.

29.5  De Leverancier is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen. Indien het uitvoeren van 
deelleveringen desondanks schriftelijk is overeengekomen, wordt voor de toepassing van 
deze Algemene Inkoopvoorwaarden over levering mede een deellevering verstaan.

29.6  Capgemini heeft het recht de Leverancier te verzoeken de levering uit te stellen, zonder ten 
gevolge daarvan schadeplichtig te zijn jegens de Leverancier. In dat geval zal de Leverancier 
de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Capgemini opslaan, alle redelijke 
maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit van de zaken te voorkomen, beveiligen 
en verzekeren, tegen een schriftelijk nader overeen te komen vergoeding en voor de daartoe 
aantoonbaar gemaakte kosten.

30. Reserveonderdelen, onderhoud
30.1 De Leverancier is verplicht gedurende een naar verkeersopvattingen voor de desbetreffende 

zaak redelijke termijn reserveonderdelen voorradig te houden en te leveren tegen 
marktconforme tarieven en voorwaarden, ook indien de productie van die zaak inmiddels al is 
beëindigd. Capgemini zal van de Leverancier kunnen verlangen aan hem het tijdstip van 
beëindiging van de productie mee te delen.

30.2  De Leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is om geleverde zaken gedurende een 
periode van minimaal zeven (7) jaar na aflevering of, indien overeengekomen, acceptatie te 
onderhouden.

31. Keuring en acceptatie
31.1  In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 7 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden geldt 

het volgende voor de keuring en acceptatie opgeleverde of te leveren zaken.
31.2  Capgemini heeft het recht de zaken voor rekening van de Leverancier te (doen) herstellen of 

te (doen) vervangen, indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of 
vervanging kan of zal zorg dragen. Dit ontslaat de de Leverancier niet van zijn verplichtingen 
uit de Overeenkomst en laat de overige rechten van Capgemini, waaronder het recht op 
(aanvullende) schadevergoeding, onverlet. Capgemini kan van overleg afzien wegens 
dringende redenen.

31.3  De Leverancier is, gedurende en na het productieproces, verantwoordelijk voor het testen van 
de (deels) geproduceerde zaken. Capgemini verkrijgt een kopie van het testrapport, indien 
Capgemini hierom verzoekt. Indien relevant of gebruikelijk zal de Leverancier het 
kwaliteitsborging systeem hanteren dat geldt binnen de branche van de Leverancier.

31.4  De Leverancier zal Capgemini op haar eerste verzoek inzage geven in zijn 
kwaliteitsborgingsysteem.

32. Eigendomsoverdracht en risico
32.1  De Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van de zaken tot het moment van 

levering op de overeengekomen plaats.
32.2  Voor zover dit niet reeds eerder is gebeurd, gaat de eigendom van de zaken uiterlijk op het 

moment van levering over.
32.3  De Leverancier zal geen opschortings- en/of retentierecht uitoefenen ten aanzien van zaken 

die eigendom zijn geworden van Capgemini.
32.4  De eigendomsoverdracht vindt plaats onverminderd het recht van Capgemini om de zaken 

overeenkomstig artikel 7 en artikel 31 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden (af) te keuren.
32.5  In geval van afkeuring van de zaken tijdens of na de levering worden de eigendom en het 

risico geacht bij de Leverancier te zijn gebleven en derhalve nimmer op Capgemini te zijn 
overgegaan.

32.6  In geval van uitstel van levering overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.6 van deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden gaat het eigendom van de desbetreffende zaken over naar 
Capgemini op het moment dat de zaken identificeerbaar als eigendom van Capgemini bij of 
namens de de Leverancier worden opgeslagen.

32.7  Ook in andere dan in artikel 32.6 omschreven gevallen is Capgemini gerechtigd te verlangen 
dat de overdracht van de eigendom van de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en 
onderdelen op een eerder tijdstip dan bepaald in artikel 32.6 zal plaatsvinden. In geval van 
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling gaat de eigendom van de betreffende zaken in over op 
Capgemini op het moment van die betaling.

32.8  Bij toepassing van het bepaalde in de artikelen 32.6 en 32.7 zal de de Leverancier de zaken 
en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als identificeerbaar eigendom 
van Capgemini en Capgemini vrijwaren voor verlies, beschadiging en aanspraken van derden.

33. Garantie
33.1  De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken:

(a) functioneren conform en beantwoorden aan de Overeenkomst;
(b) nieuw zijn, tenzij anders overeengekomen;
(c) beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
(d) geschikt zijn voor het doel en het door Capgemini beoogde gebruik;
(e) vrij zijn van gebreken, ontwerp-, constructie-, materiaal-, en fabricagefouten en rechten 

van derden;
(f) voldoen aan geldende wettelijke en/of andere regelgeving met betrekking tot onder meer, 

doch niet uitsluitend, het milieu en arbeidsomstandigheden;
(g) compleet en gereed zijn voor gebruik en dat alle hulpmiddelen die voor een goede 

werking vereist zijn, worden meegeleverd, ook indien zij niet specifiek zijn besteld;
(h) vervaardigd zijn van nieuw en deugdelijk materiaal en in milieuvriendelijk en afbreekbaar 

materiaal zijn verpakt;
(i) voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen en geen verboden stoffen en/of 

preparaten bevatten;
(j) geen stoffen bevatten die niet via een reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn. 

Desgevraagd verschaft de Leverancier inzicht in de mate waarin bij het ontwerp en de 
productie hiermee rekening is gehouden.

33.2  De garantie geldt minimaal voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf in gebruikneming 
van de zaken, tenzij de Leverancier standaard een langere termijn hanteert, in welk geval de 
termijn van de Leverancier geldt.

33.3  De garantietermijn van de geleverde zaken zal worden verlengd met de periode gedurende 
welke de zaken buiten gebruik zijn geweest of de in gebruikneming vertraagd is ten gevolge 
van een defect waarop deze garantie van toepassing is.

33.4  Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te voldoen aan het 
bepaalde in artikel 33.1 zal de de Leverancier onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving 
of op een tijdstip dat tussen Capgemini en de Leverancier is overeengekomen voor eigen 
rekening (met inbegrip van bijkomende kosten) en risico en naar tevredenheid van Capgemini 
de zaken - ter keuze en op eerste schriftelijke aanzegging van Capgemini - herstellen of 
vervangen, tenzij Capgemini de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.2 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

33.5  Indien de Leverancier zijn garantieverplichtingen niet nakomt, is de Leverancier direct in 
verzuim en heeft Capgemini het recht om zelf dan wel door derden de zaken te (laten) 
repareren of vervangen voor rekening van de Leverancier, onverminderd de 
garantieverplichtingen van de Leverancier.

34. Vrijwaring
34.1  De Leverancier vrijwaart Capgemini voor alle aanspraken van derden terzake gebrekkige 

zaken in de zin van de productaansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Diensten
De in dit hoofdstuk ‘Diensten’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden en eventuele toepasselijke Bijlagen (zoals, maar niet beperkt tot, 
specifieke voorwaarden voor de levering van “Software as a Service” diensten), van toe van 
toepassing indien leverancier diensten aan Capgemini levert, al dan niet middels de inzet van  
(een) personeel(slid).

35. Uitvoering
35.1  Diensten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd maar die gelet op hun aard behoren 

bij de uit te voeren diensten en nodig zijn voor de vervulling van de verplichtingen van de 
Leverancier, worden geacht onderdeel te zijn van de Overeenkomst en zullen worden 
uitgevoerd door de Leverancier zonder extra kosten voor Capgemini.

35.2  Levering van diensten zal plaatsvinden op de adressen, zoals in de Overeenkomst 
gespecificeerd. Wijzigingen in deze adressenlijst kunnen niet leiden tot prijsbijstelling dan wel 
het in rekening brengen van kosten.

36. Garantie
36.1  De Leverancier garandeert dat:

(a)  de diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
(b) zijn personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten 

aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring voor de duur van de Overeenkomst.

37. Voortgang en rapportage
37.1  De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de 

uitvoering van een Overeenkomst.
37.2  Indien Capgemini dit wenselijk acht, wordt op diens verzoek door ieder der partijen een 

contactpersoon aangewezen, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst 
onderhouden. De hieraan verbonden kosten worden geacht in de overeengekomen prijs voor 
de diensten, als vastgelegd in de Overeenkomst, te zijn vervat.

37.3  Indien en zodra de Leverancier van mening is dat Capgemini niet tijdig de informatie verstrekt 
of niet tijdig de beslissingen neemt welke nodig zijn om de prestatie tijdig en naar behoren te 
kunnen vervullen, dient de Leverancier dit tijdig schriftelijk aan Capgemini mede te delen. 
Indien de Leverancier dit nalaat kan hij zich niet op een dergelijk nalaten van Capgemini 
beroepen.

38. Vervanging personeel
38.1  De Leverancier zal (een) personeel(slid) slechts incidenteel en na vooraf verkregen schriftelijke 

toestemming van Capgemini tijdelijk of definitief vervangen. Capgemini zal haar toestemming 
niet op onredelijke gronden onthouden. De voor het oorspronkelijke personeel(slid) geldende 
uurtarieven zullen bij vervanging niet kunnen worden verhoogd.

38.2  Bij iedere vervanging van (een) personeel(slid) in artikel 38.1 bedoeld zal, zonder dat dit voor 
Capgemini tot hogere kosten leidt, vervangend personeel beschikbaar moeten worden 
gesteld dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als 
het oorspronkelijk ingezette personeel(slid).

38.3  Indien Capgemini van mening is dat (een) personeel(slid) van de Leverancier niet (meer) c.q. 
niet goed voldoet aan de bedoelde kwalificaties, indien door het personeel(slid) van de 
Leverancier in strijd met de ter plaatse van de uitvoering van de diensten gebruikelijke 
huisregels is gehandeld dan wel indien op enige andere wijze het vertrouwen is geschonden 
van Capgemini resp. haar opdrachtgever ten behoeve waarvan het personeel(slid) van 
leverancier de diensten verricht, is Capgemini gerechtigd van de Leverancier te verlangen dat 
dit personeel(slid) binnen vijf (5) dagen wordt vervangen. Het in artikel 38.2 bepaalde is op 
deze vervanging van overeenkomstige toepassing.

38.4  Indien de Leverancier het betreffende personeel(slid) niet binnen de in artikel 38.3 gestelde 
termijn heeft vervangen, is Capgemini gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens de Leverancier te zijn gehouden.

38.5  Ten aanzien van iedere vervanging van personeel is het bepaalde in artikel 14 en 15 van deze 
Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.
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