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ALGEMEEN DEEL

opdrachtgever van de te leveren
Goederen en/of Diensten optreedt,
alsmede op alle daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de
woorden en uitdrukkingen die in deze
Algemene Voorwaarden met een hoofdletter
zijn geschreven, gedefinieerde woorden en
uitdrukkingen waaraan de volgende betekenis
is toegekend:

2.2

Afwijkingen van en/of aanvullingen op
deze Algemene Voorwaarden zijn slechts
rechtsgeldig indien deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
Mededelingen, waaronder begrepen
toezeggingen of (nadere) afspraken, van
de ene aan de andere partij van belang
voor de uitvoering van de Overeenkomst,
binden partijen alleen indien ze
schriftelijk door een daartoe bevoegde
persoon zijn bevestigd.

2.3

De toepasselijkheid van eventuele door
de Wederpartij, onder welke benaming
dan ook, gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

2.4

De Nederlandse tekst van deze
Algemene Voorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.

Acceptatie: de schriftelijke goedkeuring door
TenneT van (onderdelen van) de levering van
Diensten en/of Goederen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige
Algemene Inkoopvoorwaarden van TenneT.
Diensten: de door Wederpartij op basis van de
Overeenkomst ten behoeve van TenneT te
verrichten werkzaamheden tegen een
vergoeding, anders dan in loondienst.
Goederen: zaken en vermogensrechten,
software daarbij inbegrepen.
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde
afspraken tussen TenneT en de Wederpartij
betreffende (de levering van) Goederen en/of
Diensten.
TenneT: TenneT Holding B.V., gevestigd te
Arnhem, respectievelijk alle rechtspersonen en
vennootschappen waarmee TenneT in een
groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk
Wetboek is verbonden.

ARTIKEL 3. CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
3.1

Wederpartij: degene met wie TenneT een
Overeenkomst aangaat.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op elk door TenneT gedaan
verzoek aan de Wederpartij tot het
uitbrengen van een aanbod, op de door
de Wederpartij uit te brengen aanbieding,
op alle opdrachten van TenneT en op
alle met de Wederpartij te sluiten en
gesloten Overeenkomsten waarbij
TenneT als (potentiële) koper c.q.

De Wederpartij verklaart bij het opstellen
van diens aanbod rekening te hebben
gehouden met de verplichtingen op het
gebied van het milieu- sociaal en
arbeidsrecht uit hoofde van het recht van
de Europese Unie, een en ander zoals
bepaald in artikel 2.81 Aanbestedingswet
2012. De Wederpartij is verplicht om
overeenkomstig de vigerende TenneT
Supplier Code of Conduct, te vinden op
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upl
oad/Company/Procurement/TenneT_Sup
plier_Code_of_Conduct.pdf, te handelen.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN EEN
OVEREENKOMST
4.1

Een aanbod van de Wederpartij aan
TenneT is onherroepelijk, tenzij de
Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk
anders heeft bepaald.

4.2

Een Overeenkomst komt eerst tot stand
nadat TenneT het aanbod van de
Wederpartij schriftelijk heeft aanvaard.

4.3.

Indien en voor zover de Wederpartij
aanvangt met de uitvoering van het door
de Wederpartij gedane aanbod voordat
TenneT het aanbod schriftelijk heeft
aanvaard en derhalve geen
Overeenkomst tot stand is gekomen,
handelt de Wederpartij voor eigen
rekening en risico.

4.4

Een aanvaarding door TenneT die afwijkt
van het aanbod van de Wederpartij, geldt
als een aanbod gedaan door TenneT. De
Overeenkomst komt in dat geval tot stand
op basis van het door TenneT gedane
aanbod indien TenneT binnen 10
werkdagen na het aanbod een
schriftelijke aanvaarding van de
Wederpartij heeft ontvangen, dan wel
binnen een termijn van 10 werkdagen na
het aanbod de Wederpartij met de
uitvoering van de Overeenkomst is
aangevangen.

4.5

Tot meerdere zekerheid voor de
deugdelijke en tijdig nakoming door de
Wederpartij van al zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst kan
TenneT een, door Wederpartij te stellen,
zekerheid verlangen middels een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke
bankgarantie van een voor TenneT
aanvaardbare bank.

ARTIKEL 5. PRIJZEN/BETALINGSCONDITIES
5.1

5.2

Alle prijzen en tarieven luiden in Euro en
zijn vast gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, tenzij partijen bij de
totstandkoming van de Overeenkomst
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, omvatten de prijzen
alle kosten in verband met de nakoming
van de verbintenissen van de
Wederpartij, waaronder begrepen doch
niet beperkt tot kosten voor verpakking,
transport, verzekering en eventuele
kosten voor het omwisselen c.q.
omrekenen van valuta. Alle prijzen zijn
exclusief omzetbelasting, doch inclusief
eventuele overige belastingen en
heffingen, waaronder begrepen doch niet

beperkt tot milieutoeslagen en in- en
uitvoerrechten.
5.3

Diensten worden verricht tegen een totale
netto eindprijs die in de Overeenkomst is
opgenomen. In de Overeenkomst kan
niettemin worden bepaald dat de
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
worden uitgevoerd tegen in de
Overeenkomst opgenomen uur- of
andere eenheidstarieven. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, zijn
zulke tarieven inclusief eventuele reis- en
verblijfkosten en reistijd.

5.4

Indien is bepaald dat vergoeding geheel
of gedeeltelijk op basis van tarieven
plaatsvindt, is de Wederpartij verplicht
hieromtrent een administratie bij te
houden, waaruit blijkt uit welke
componenten de in totaal door TenneT te
betalen vergoeding is samengesteld. De
Wederpartij verstrekt binnen 14
werkdagen na het eind van elke
kalendermaand een afschrift van
bedoelde administratie.

5.5

De Wederpartij factureert op de in de
Overeenkomst voorgeschreven wijze. Op
de factuur dient in ieder geval het
ordernummer van TenneT te worden
vermeld, alsmede het/de itemnummer(s),
aantal(len) en omschrijving(en). De
factuur dient tevens te voldoen aan alle
wettelijke vereisten, daaronder begrepen
maar niet beperkt tot het BTW nummer
van de Wederpartij.

5.6

De Wederpartij verzendt de factuur
elektronisch zodat deze met
inachtneming van de door TenneT
gegeven specificaties elektronisch kan
worden ontvangen en verwerkt.

5.7

Betaling zal plaatsvinden op basis van
netto factuurbedragen binnen 30
kalenderdagen na ontvangst van de
factuur, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
(i)
TenneT heeft de Goederen c.q. de
Diensten geaccepteerd
overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10;
(ii)
TenneT heeft alle door de
Wederpartij opgestelde
documentatie ontvangen.
Betaling door TenneT houdt op geen
enkele wijze afstand van recht in.
Betalingen die voorafgaand aan
Acceptatie worden verricht, vinden steeds

plaats onder de opschortende
voorwaarde van Acceptatie.
5.8

6.4

TenneT is te allen tijde bevoegd
bedragen die zij te eniger tijd van de
Wederpartij te vorderen heeft of zal
hebben, te verrekenen met bedragen die
TenneT te eniger tijd aan de Wederpartij
is verschuldigd of zal zijn.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE
OVEREENKOMST
6.1

6.2

6.3

TenneT is bevoegd de inhoud van de
Overeenkomst te wijzigen. TenneT is
bevoegd aanpassingen aan te brengen
c.q. wijzigingen door te voeren in
tekeningen, modellen, instructies,
specificaties en dergelijke met betrekking
tot de Overeenkomst. TenneT zal de
wijzigingen zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan de Wederpartij
mededelen.
De Wederpartij voert alle door TenneT
gewenste wijzigingen (daaronder
begrepen wijzigingen in het tijdschema)
uit indien deze technisch en
organisatorisch mogelijk zijn. Indien een
gewenste wijziging naar het oordeel van
de Wederpartij gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs en/of tijdstip van
levering zal zij, alvorens aan de wijziging
uitvoering te geven, TenneT hieromtrent
zo spoedig mogelijk schriftelijk
informeren.
De gevolgen van wijzigingen worden
vooraf schriftelijk overeengekomen en
apart gefactureerd. Indien de gevolgen
voor de prijs en/of tijdstip van levering
naar het oordeel van TenneT onredelijk
zijn ten opzichte van de aard en de
omvang van de wijziging, of indien geen
overeenstemming wordt bereikt over de
gevolgen van wijzigingen, heeft TenneT
het recht de Overeenkomst te ontbinden
door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de Wederpartij, tenzij
de gevolgen van de wijziging de
ontbinding niet rechtvaardigen. In geval
TenneT overgaat tot ontbinding van de
Overeenkomst op grond van het
bepaalde in artikel 13.2 is TenneT niet
gehouden tot vergoeding van enige
schade van de Wederpartij als gevolg
van de ontbinding.

De Wederpartij is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van TenneT niet
gerechtigd personen, die in eerste
instantie zijn belast met de uitvoering van
de Overeenkomst, tijdelijk of definitief te
vervangen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. TenneT zal haar
toestemming niet op onredelijke gronden
onthouden en is gerechtigd aan de
toestemming nadere voorwaarden te
verbinden. Een eventuele wijziging zal
geen gevolgen hebben voor de geldende
tarieven die voor de oorspronkelijke
personen waren overeengekomen.
In geval TenneT andere personen wenst
voor de uitvoering van de Overeenkomst
omdat TenneT meent dat dit van belang
is voor een deugdelijke uitvoering van de
Overeenkomst, deelt zij dit schriftelijke
mede aan de Wederpartij, onder opgave
van redenen. De Wederpartij zal zo
spoedig mogelijk voor vervanging van
genoemde personen zorg dragen. De
tarieven zoals overeengekomen blijven
alsdan gehandhaafd.
Bij een eventuele vervanging van de
personen als bedoeld in dit artikel dienen
personen beschikbaar te worden gesteld
die qua deskundigheid, opleiding en
ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn
aan de oorspronkelijk ingezette
personen.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE
WEDERPARTIJ
7.1

De Wederpartij wordt geacht volledige
kennis en kunde te hebben van de aard
van (de te leveren) Goederen en/of
Diensten, van de omvang van alle
werkzaamheden die met de uitvoering
van de Overeenkomst samenhangen
alsmede van de voorwaarden die hierop
van toepassing zijn.

7.2

De Wederpartij beschikt over alle
benodigde kwalificaties voor het
zelfstandig en onder eigen
verantwoordelijkheid uitvoeren van de
Overeenkomst.

7.3

De Wederpartij wordt geacht op de
hoogte te zijn van alle van toepassing
zijnde voorschriften en aanbevelingen
gedaan door nationale en internationale
autoriteiten en geldende gedragscodes.

7.4

De Wederpartij dient tijdens de uitvoering
van de Overeenkomst te allen tijde over
alle benodigde vergunningen en/of
toestemmingen te beschikken.

7.5

De Wederpartij verplicht zich de levering
van Goederen en/of Diensten te
verrichten op ten minste het
kwaliteitsniveau als gebruikelijk in de
branche van de Wederpartij. De
Wederpartij staat ervoor in dat de
levering van Goederen en/of Diensten
voldoet aan hetgeen TenneT daaromtrent
mag verwachten.

7.6

De Wederpartij verklaart en staat er voor
in dat terzake van de Overeenkomst noch
(de onderneming van) de Wederpartij
zelf, noch één of meer van zijn
leidinggevenden, vertegenwoordigers,
ondergeschikten en/of nietondergeschikten of met de Wederpartij
verbonden rechtspersonen en hun
leidinggevenden, vertegenwoordigers,
ondergeschikten of adviseurs, betrokken
is/zijn of is/zijn geweest bij overleg of
afspraken met andere gegadigde
ondernemingen omtrent prijsvorming
en/of de wijze van uitbrengen van
aanbiedingen/inschrijvingen en/of
verdeling van werkzaamheden en/of het
aanbieden of geven van geld of op geld
te waarderen niet stoffelijke voordelen
aan één of meer medewerkers van
TenneT die direct of indirect betrokken
zijn bij of enige invloed kunnen
uitoefenen op de beslissing tot gunning
van de opdracht c.q. de Overeenkomst,
op een wijze die strijdig zou kunnen zijn
met de geldende wettelijke bepalingen.

7.7

De Wederpartij verklaart voorts - en staat
er voor in dat zij noch ondergeschikten
en/of niet-ondergeschikten enig voordeel
in welke vorm dan ook heeft toegezegd,
aangeboden of verschaft c.q. zal
toezeggen, aanbieden of verschaffen aan
bestuurders, ondergeschikten en/of nietondergeschikten van TenneT.

ARTIKEL 8. VEILIGHEID
8.1

TenneT en de Wederpartij streven naar:

De Wederpartij verklaart en staat ervoor
in dat alle belastingen of premies terzake
van door hem ingeschakelde
ondergeschikten en/of niet
ondergeschiktenzijn voldaan en vrijwaart
TenneT voor iedere aanspraak in
verband daarmee.

a.

een continue verbetering ten
aanzien van gezondheid en
veiligheid, met als uiteindelijk doel
het aantal incidenten van
werknemers van TenneT en de
Wederpartij, diens hulppersonen
daaronder begrepen, alsmede
overige derden tot nul te
reduceren;

b.

een continue reductie van de
milieueffecten van de
werkzaamheden voor de uitvoering
van de Overeenkomst en het
uiteindelijke resultaat daarvan, met
als uiteindelijk doel de uitstoot van
toxische en gevaarlijke stoffen tot
nul te reduceren;

c.

(de levering van) Goederen en/of
Diensten zodanig (te laten)
ontwerpen en te realiseren, zodat
bij de realisatie, gebruik, beheer en
sloop, zowel het milieu als de
gezondheid en veiligheid van
werknemers van TenneT en de
Wederpartij, diens zelfstandige
hulppersonen daaronder begrepen,
alsmede overige derden en de
omgeving worden beschermd.

ARTIKEL 9. NAKOMING / LEVERING
9.1

7.8

TenneT ziet het behalen van de safety
doelstellingen zoals opgenomen in de
TenneT "Safety Vision 2018" ("zero
harm") als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van TenneT en al
haar opdrachtnemers, waaronder ook de
Wederpartij en de Wederpartij verplicht
zich, ook daar waar TenneT geen
specifieke eisen, vragen of voorwaarden
of anderszins aan de orde heeft gesteld,
een pro-actieve houding in te nemen:
"Stay tuned. Safety first!".

Levering c.q. nakoming van de
verbintenissen uit hoofde van de
Overeenkomst geschiedt op de
overeengekomen plaats en het
overeengekomen tijdstip respectievelijk
binnen de overeengekomen termijn. Alle
door TenneT genoemde termijnen zijn
fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Bij overschrijding

van een termijn is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim. Het nalaten door
een partij om binnen een in de
Overeenkomst genoemde termijn
nakoming van enige bepaling te
verlangen, tast het recht om alsnog
nakoming te verlangen niet aan, tenzij de
desbetreffende partij uitdrukkelijk en
schriftelijk met de niet-nakoming heeft
ingestemd. Onder levering wordt mede
verstaan deellevering.
9.2

9.3

9.4

In geval er vertraging dreigt te ontstaan in
de nakoming van zijn verbintenissen uit
hoofde van de Overeenkomst zal de
Wederpartij TenneT direct daarover
schriftelijk informeren, onder vermelding
van de oorzaak en mogelijke gevolgen
van de vertraging alsmede de termijn,
waarop de Wederpartij denkt wel aan zijn
verbintenissen uit hoofde van de
Overeenkomst te kunnen voldoen. De
Wederpartij stelt tevens redelijke
maatregelen voor om een dergelijke
vertraging te verhelpen en in de toekomst
te voorkomen.
Na ontvangst van de in artikel 9 lid 2
bedoelde melding zal TenneT de
Wederpartij binnen een termijn van 14
kalenderdagen schriftelijk informeren of
zij al dan niet instemt met de door de
Wederpartij voorgestelde maatregelen,
de mogelijke gevolgen alsmede de
genoemde termijn voor nakoming.
Instemming met de voorgestelde
maatregelen betekent niet dat TenneT de
oorzaak van de dreigende vertraging
erkent en laat alle andere rechten of
vorderingen die TenneT op grond van de
Overeenkomst toekomen onverlet. Indien
TenneT niet instemt met de voorgestelde
maatregelen is TenneT zonder nadere
ingebrekestelling en zonder gehouden te
zijn tot vergoeding van enige schade van
de Wederpartij gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.
TenneT heeft het recht om de
overeengekomen plaats van levering te
wijzigen, alsmede het overeengekomen
tijdstip van levering op te schorten.
TenneT zal dit uiterlijk 5 werkdagen voor
levering schriftelijk kenbaar maken aan
de Wederpartij.

ARTIKEL 10. ACCEPTATIE
10.1 Levering houdt geen Acceptatie in.
10.2 Binnen een redelijke termijn na levering
zal TenneT de Goederen en/of Diensten
(laten) inspecteren, waaronder begrepen
keuren en/of beproeven. Inspectie houdt
geen Acceptatie in en ontslaat de
Wederpartij niet van zijn verbintenissen
uit de Overeenkomst. Tenzij anders
overeengekomen, komen de kosten van
de inspectie, met uitzondering van de
kosten van het met de keuring belaste
personeel van TenneT of diens
gemachtigde voor rekening van de
Wederpartij.
10.3 Op basis van de inspectie kan TenneT de
Goederen en/of Diensten:
a) goedkeuren; of
b) voorwaardelijk goedkeuren, met dien
verstande dat de Wederpartij nog een
of meerdere restpunten binnen een
door TenneT te bepalen termijn moet
verhelpen; of
c) afkeuren.
10.4 In geval van afkeuring kan TenneT de
Wederpartij opdragen binnen een
redelijke door TenneT nader te bepalen
termijn de Overeenkomst alsnog volgens
de overeengekomen eisen uit te voeren,
waarbij TenneT het recht heeft
aanwijzingen te geven. Het bepaalde in
dit artikel geldt dan mutatis mutandis
opnieuw. In geval van een herkeuring
komen alle kosten voor rekening van de
Wederpartij. Worden de geleverde
Goederen en/of Diensten in de
herkeuring wederom afgekeurd, dan kan
TenneT de Overeenkomst beëindigen en
de (resterende) werkzaamheden voor
rekening van de Wederpartij door een
derde laten uitvoeren.
10.5 Afkeuring impliceert op geen enkele wijze
uitstel van het overeengekomen tijdstip
van levering, tenzij TenneT schriftelijk
met verlenging heeft ingestemd.
10.6 Pas wanneer TenneT de Goederen en/of
Diensten schriftelijk heeft goedgekeurd,
respectievelijk in geval van
voorwaardelijke goedkeuring de
restpunten naar het schriftelijke oordeel
van TenneT zijn verholpen, is sprake van
Acceptatie.
10.7 Bij deelleveringen verricht TenneT
slechts voorlopige inspecties en vindt

Acceptatie niet eerder plaats dan nadat
de gehele uitvoering van de
Overeenkomst is voltooid, en mits aan de
overige voorwaarden voor Acceptatie is
voldaan.
10.8 Onverminderd het bepaalde in dit artikel,
is TenneT bevoegd tijdens de uitvoering
van de Overeenkomst inspecties en
voortgangscontroles te verrichten.
TenneT zal de inspectie(s) en
voortgangscontroles zodanig inrichten dat
de voortgang van de werkzaamheden
hiervan zo min mogelijk hinder
ondervindt. De Wederpartij zal bij
inspecties en voortgangscontroles de
gewenste medewerking verlenen.

van garantie laten de bepalingen uit
hoofde van aansprakelijkheid onverlet.
11.4 Indien de spoed waarmee het herstel
moeten worden uitgevoerd dit
noodzakelijk maakt, is TenneT bevoegd,
na overleg met de Wederpartij, de
reparatie op kosten van de Wederpartij
uit te (laten) voeren. In zeer dringende
omstandigheden kan TenneT ook afzien
van voorafgaand overleg in welk geval
TenneT een kennisgeving aan de
Wederpartij zo spoedig mogelijk na het
uitvoeren van het herstel zal doen.

10.9 TenneT heeft het recht reeds vóór
Acceptatie Goederen en/of Diensten in
gebruik te nemen, voor zover TenneT dit
wenselijk en/of noodzakelijk acht.

11.5 Indien TenneT hiertoe aanleiding ziet,
kan zij verlangen dat algehele vervanging
van Goederen en/of Diensten en/of door
haar te bepalen onderdelen plaatsvindt.
TenneT stelt de Wederpartij schriftelijk
van dit verzoek in kennis. De Wederpartij
zal alsdan tot vervanging overgaan.

10.10 Acceptatie ontslaat de Wederpartij niet
van haar aansprakelijkheid voor enige zichtbare of onzichtbare - tekortkomingen
ongeacht of TenneT een inspectie heeft
uitgevoerd.

11.6 De garantie en de garantieperiode begint
na Acceptatie door TenneT van de
uitgevoerde herstelwerkzaamheden
waarop de garantiebepalingen van
toepassing zijn, opnieuw te lopen.

ARTIKEL 11. GARANTIE

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID /
VERZEKERING

11.1 De Wederpartij staat er voor in dat de
geleverde Goederen en/of Diensten
beantwoorden aan de Overeenkomst en
dat zij beschikken over de
eigenschappen die zijn overeengekomen,
vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor
het doel waarvoor zij zijn bestemd en
voldoen aan de wettelijke eisen en
overige van toepassing zijnde
regelgeving, zowel op nationaal als
internationaal niveau, alle zoals deze
gelden op het moment van levering.
11.2 Indien de Overeenkomst dan wel de
toepasselijke wet- en/of regelgeving
hieromtrent niets anders bepalen,
verleent de Wederpartij gedurende een
periode van 24 maanden na de
Acceptatie volledige garantie op de
Goederen en/of Diensten.
11.3 De Wederpartij zal gebreken en/of
onvolkomenheden vallende binnen de
garantieperiode binnen een redelijke door
TenneT te bepalen termijn herstellen. Alle
kosten welke hieruit voortvloeien komen
voor rekening van de Wederpartij. Het
voldoen aan de verplichtingen uit hoofde

12.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is
bepaald is de Wederpartij aansprakelijk
voor de schade die TenneT lijdt in geval
de Wederpartij tekort is geschoten in de
nakoming van haar verbintenissen
voortvloeiende uit de Overeenkomst, met
dien verstande dat de aansprakelijkheid,
per gebeurtenis, beperkt is tot een
bedrag van:
-

voor opdrachten waarvan de totale
waarde kleiner is dan of gelijk aan
€ 50.000,-: € 150.000,- per
gebeurtenis en € 300.000,- per
contractjaar of gedeelte van een jaar
dat de Overeenkomst van kracht is;

-

voor opdrachten waarvan de totale
waarde meer is dan € 50.000,-, maar
kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-:
€ 300.000,- per gebeurtenis en
€ 500.000,- per contractjaar of
gedeelte van een jaar dat de
Overeenkomst van kracht is;

-

voor opdrachten waarvan de totale
waarde meer is dan € 100.000,-,
maar kleiner dan of gelijk aan
€ 150.000,-: € 500,000,- per
gebeurtenis en € 1.000.000,- per
contractjaar of gedeelte van een jaar
dat de Overeenkomst van kracht is;

-

voor opdrachten waarvan de totale
waarde meer is dan € 150.000,-,
maar kleiner dan of gelijk aan
€ 500.000,-: € 1.500.000,- per
gebeurtenis en € 3.000.000,- per
contractjaar of gedeelte van een jaar
dat de Overeenkomst van kracht is;

-

voor opdrachten waarvan de totale
waarde meer is dan € 500.000,-:
€ 3.000.000,- per gebeurtenis en
€ 5.000.000,- per contractjaar of
gedeelte van een jaar dat de
Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden
daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid
als hiervoor bedoeld komt te vervallen
indien sprake is van opzet en/of grove
schuld en/of bewuste roekeloosheid aan
de zijde van de Wederpartij en/of
ondergeschikten en/of nietondergeschikten.
12.2 De Wederpartij is niet aansprakelijk voor
schade in verband met onderbreking of
beperking van het transport van
elektriciteit.
12.3 De Wederpartij vrijwaart TenneT tegen
aanspraken van derden op vergoeding
van schade uit welke hoofde dan ook.
Onder derden wordt mede verstaan
werknemers van TenneT alsmede zij die
in opdracht van TenneT werkzaam zijn.
12.4 Naleving van de door TenneT
gehanteerde reglementen op het gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu,
alsmede alle overige door TenneT
gehanteerde voorschriften ontslaat de
Wederpartij niet van haar
aansprakelijkheid voor schade in verband
met de uitvoering van de Overeenkomst.
12.5 De Wederpartij zal adequate producten/of beroeps- en/of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
afsluiten bij gerenommeerde
verzekeringsmaatschappijen en
verzekerd blijven voor de duur van de

Overeenkomst. De Wederpartij zal zich
tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit
artikel genoegzaam verzekeren. Op
verzoek van TenneT verstrekt de
Wederpartij de desbetreffende polis(sen)
dan wel een verklaring van de
verzekeraar ter inzage. TenneT kan
daarnaast een betalingsbewijs dan wel
een verklaring van de verzekeraar
verlangen, waaruit blijkt dat de premie
van de lopende verzekering(en) volledig
is voldaan.
12.6 Indien meerdere Wederpartijen in
onderlinge samenwerking een
Overeenkomst met TenneT hebben
gesloten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk
jegens TenneT voor alle verbintenissen
die voor hen uit de Overeenkomst
voortvloeien.

ARTIKEL 13. BEËINDIGING
13.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van
de verbintenissen van de Wederpartij uit
hoofde van de Overeenkomst, geeft
TenneT het recht:
a) de gevolgen van de tekortkoming
voor rekening en risico van de
Wederpartij te (laten) herstellen;
b) de uitvoering van de Overeenkomst
zelf op zich te nemen of geheel of
gedeeltelijk, voor rekening en risico
van de Wederpartij, aan derden op te
dragen;
c) haar verbintenissen uit hoofde van de
Overeenkomst op te schorten;
d) volledige schadevergoeding te
vorderen;
een en ander ter keuze van TenneT en
onverminderd de overige rechten van
TenneT in verband met de tekortkoming,
zonder dat TenneT jegens de Wederpartij
gehouden is tot betaling van enige
schadevergoeding uit welke hoofde dan
ook.
13.2 Onverminderd de haar overigens
toekomende rechten, heeft TenneT het
recht de Overeenkomst, tussentijds met
onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan de
Wederpartij, indien:
a) de Wederpartij in verzuim is;
b) beslag wordt gelegd op een
aanmerkelijk deel - of een belangrijk

deel van de vermogensbestanddelen
van de Wederpartij, dat niet binnen
30 kalenderdagen na de dag van
beslaglegging zal zijn opgeheven of
vernietigd;
c) een aanvraag van surséance van
betaling of schuldsanering is
ingediend, een aanvraag tot
faillissement wordt gedaan, aan
crediteuren een onderhands akkoord
wordt aangeboden, of de Wederpartij
door onherroepelijke uitspraak in
staat van faillissement wordt
verklaard, of surséance van betaling
wordt verleend, of aanvraag
schuldsanering wordt gehonoreerd;
d) de Wederpartij haar activiteiten
geheel of gedeeltelijk staakt, haar
activiteiten overdraagt aan een
derde, de meerderheid van de
zeggenschap in de Wederpartij
wijzigt en/of de voor haar activiteiten
benodigde vergunningen en/of
toestemmingen worden ingetrokken.
13.3 Alle vorderingen die TenneT bij de
ontbinding van de Overeenkomst op de
Wederpartij mocht hebben of verkrijgen,
zijn terstond en volledig opeisbaar.
13.4 Indien en voor zover de verbintenissen
van de Wederpartij uit hoofde van de
Overeenkomst bestaat(n) uit het leveren
van informatie op papier, digitale
informatie en/of gegevensdragers waarop
de resultaten van de Wederpartij staan,
zal de Wederpartij direct na ontbinding of
beëindiging op welke wijze dan ook van
de Overeenkomst door TenneT alle tot
dan toe in het kader van de
Overeenkomst tot stand gekomen
documenten, gegevens en/of bescheiden
aan TenneT in eigendom overdragen, op
daartoe geëigende wijze alsmede in door
TenneT bewerkbare vorm.

ARTIKEL 14. OVERMACHT
14.1 In geval van een niet toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de
verbintenissen uit de Overeenkomst als
bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek
(hierna: 'overmacht'), stellen partijen
elkaar onverwijld hiervan op de hoogte,
alsmede van de verwachte duur. De
nakoming van de verbintenissen van
partijen wordt opgeschort voor de duur
van de situatie van overmacht, tenzij

deze situatie langer duurt dan 20
werkdagen dan wel de aard van de
Overeenkomst zich daartegen verzet. In
beide gevallen is elk der partijen bevoegd
de overeenkomst te ontbinden, zonder tot
enige vorm van schadevergoeding
gehouden te zijn.
14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval
niet verstaan: tekort aan personeel,
stakingen, uitval van hulpmaterialen,
liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen
aan de zijde van Opdrachtnemer,
transportproblemen, niet-nakoming van
de verplichtingen door toeleveranciers,
storingen in de productie van de
Wederpartij, enig tekortschieten van door
de Wederpartij ingeschakelde derden.
Voornoemde omstandigheden zijn
derhalve voor rekening en risico van de
Wederpartij.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING
15.1 Partijen zullen ter zake van alle gegevens
en bedrijfsinformatie van partijen,
waarvan zij de vertrouwelijkheid
redelijkerwijs moeten begrijpen, alsmede
van alle door partijen als vertrouwelijk
aangemerkte gegevens van welke zij bij
de uitvoering van de Overeenkomst
kennis krijgen, de strikte geheimhouding
jegens derden handhaven. Dit geldt niet
voor informatie, die door een van de
partijen, anders dan door overtreding van
artikel 15, algemeen bekend is of wordt,
dan wel voor informatie die door enige bij
of krachtens de wet gestelde verplichting
openbaar gemaakt dient te worden.
15.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van TenneT zal de
Wederpartij niet naar een (mogelijke)
Overeenkomst verwijzen in publicaties of
advertenties in tijdschriften, kranten,
verslagen, zakenbrieven, brochures,
radio, televisie, internet of in welke ander
medium dan ook.
15.3 De Wederpartij zal de
geheimhoudingsverplichting van dit
artikel tevens opleggen aan al zijn
ondergeschikten c.q. medewerkers en de
door hem ingeschakelde nietondergeschikten/derde(n) die ten
behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst kennis verkrijgen van de
informatie als bedoeld in 15.1 en staat

ervoor in dat deze(n) die verplichtingen
nakomen. TenneT is bevoegd te
verlangen dat personen die door de
Wederpartij met de uitvoering van de
Overeenkomst zijn of worden belast, een
geheimhoudingsverklaring volgens een
door TenneT te verstrekken model
ondertekenen.
15.4 TenneT kan in de Overeenkomst een
boete stellen op het schenden van de
geheimhoudingsverplichting. Betaling van
die onmiddellijk opeisbare boete laat de
gehoudenheid van de Wederpartij om de
schade die het gevolg is van de
schending te vergoeden onverlet.
15.5 De geheimhoudingsverplichting behoudt
zijn gelding, ook in geval van beëindiging
van de Overeenkomst, op welke grond
dan ook, tenzij in de Overeenkomst
anders is bepaald.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EN
INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN /
BRONCODE
16.1 Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, blijven alle gegevens
en bescheiden die door TenneT aan de
Wederpartij ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst
beschikbaar worden gesteld en die
eigendom zijn van TenneT of waarop
intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten van TenneT gelden,
eigendom van TenneT en dient de
Wederpartij de rechten van TenneT
terzake te respecteren. De Wederpartij is
gehouden na afloop van de
Overeenkomst alle gegevens en
bescheiden van TenneT onverwijld te
retourneren of op schriftelijk verzoek van
TenneT te laten vernietigen.
16.2 Indien en voor zover de Wederpartij of
enige derde intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten kan doen gelden ten
aanzien van de geleverde Goederen,
verleent de Wederpartij aan TenneT een
in tijd en omvang onbeperkt en
onbepaald gebruiksrecht op de geleverde
Goederen. Het gebruiksrecht omvat
mede het recht van TenneT om aan
derden en/of haar afnemers een
gebruiksrecht op de Goederen te
verlenen.

16.3 Tenzij anders overeengekomen, komen
alle auteursrechten die kunnen worden
uitgeoefend – waar en wanneer dan ook
– ten aanzien van de resultaten van de te
verrichten Diensten toe aan TenneT.
Onder intellectuele eigendomsrechten
wordt mede verstaan
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in
artikel 25, eerste lid van de Auteurswet.
De Wederpartij doet hierbij, voor zoveel
als nodig, afstand van alle eventueel aan
hem toekomende zogenoemde
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in
artikel 25 lid 1, sub a t/m c Auteurswet, in
de mate waarin die wetgeving zodanige
afstand toelaat.
16.4 Tenzij anders overeengekomen, komen
alle intellectuele eigendomsrechten die
kunnen worden uitgeoefend – waar en
wanneer dan ook – ten aanzien van de
resultaten van de verrichten Diensten toe
aan TenneT. De intellectuele
eigendomsrechten worden op grond van
de Overeenkomst door de Wederpartij op
het moment van het ontstaan daarvan
aan TenneT overgedragen, welke
overdracht TenneT reeds nu voor alsdan
aanvaard. TenneT verkrijgt eveneens een
zo volledig mogelijk gebruiksrecht van
door de Wederpartij in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst
toegepaste of ontwikkelde vindingen.
Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, is TenneT aan de
Wederpartij hiervoor geen afzonderlijke
vergoeding verschuldigd.
16.5 De Wederpartij staat in voor het vrije en
ongestoorde gebruik door TenneT van de
geleverde Goederen, alsmede van door
de Wederpartij in het kader van de
Overeenkomst toegepaste en/of
ontwikkelde vindingen. De Wederpartij
staat ervoor in dat zij bij de uitvoering van
de Overeenkomst geen inbreuk zal
maken op de industriële en intellectuele
eigendomsrechten van derden. De
Wederpartij vrijwaart TenneT tegen
aanspraken van derden op vergoeding
van schade wegens inbreuk op hun
industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
16.6 In geval van enige inbreuk als bedoeld in
lid 5 van dit artikel, is de Wederpartij
gehouden om ten behoeve van TenneT
alsnog een gebruiksrecht te verwerven,

dan wel indien dit niet mogelijk is, de
geleverde Goederen te vervangen door
gelijkwaardige Goederen die geen
inbreuk op intellectuele en/of industriële
rechten van derden maken, of de
Goederen zodanig te wijzigen dat de
inbreuk wordt opgeheven, een en ander
in overleg met TenneT alsmede op
voorwaarde dat de Goederen blijven
voldoen aan het bepaalde daaromtrent in
de Overeenkomst en geschikt zijn voor
het doel waarvoor zij zijn bestemd.
16.7 Indien de Overeenkomst strekt tot de
ontwikkeling van software of indien de
levering van Goederen mede de
terbeschikkingstelling van software
omvat, is de Wederpartij gehouden op
verzoek van TenneT de broncode
daarvan te deponeren bij een
onafhankelijke derde op nader overeen te
komen voorwaarden, opdat TenneT
toegang kan krijgen tot deze broncode
ingeval van faillissement van de
Wederpartij of ingeval de Wederpartij om
andere redenen niet langer in staat is of
bereid is het onderhoud aan software te
verrichten c.q. de software ter
beschikking te stellen.

ARTIKEL 17. CONTRACTOVERNAME
17.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan de
rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming
van TenneT. TenneT heeft het recht
voorwaarden te verbinden aan een
dergelijke toestemming.

ARTIKEL 18. INSCHAKELEN DERDE(N)
18.1 Indien en voor zover de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk met toestemming
van TenneT wordt uitgevoerd door één of
meerdere derden, blijft de Wederpartij
jegens TenneT hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming van de verbintenissen
uit de Overeenkomst. De Wederpartij
vrijwaart TenneT tegen claims tot
vergoeding van schade van door de
Wederpartij ingeschakelde derden.

ARTIKEL 19. ONGELDIGHEID / NIETIGHEID
19.1 Indien een of meerdere bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden ongeldig,
nietig of vernietigbaar zijn, tast dit de
geldigheid van de overige bepalingen
niet aan. Een dergelijke bepaling zal
worden vervangen door een bepaling die
zo dicht mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling zal
benaderen.
ARTIKEL 20. VERWERKING
PERSOONSGEGEVENS
20.1 Voor zover de Wederpartij in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst
persoonsgegevens voor TenneT
verwerkt, wordt de Wederpartij als
Verwerker in de zin van de Algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) en de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming
aangemerkt. De Wederpartij is niet
gerechtigd om op enig moment de
persoonsgegevens die zij ter beschikking
krijgt op enigerlei wijze geheel of
gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken
dan voor de uitvoering van de
Overeenkomst, behoudens afwijkende
wettelijke verplichtingen.
20.2 TenneT is bevoegd de Wederpartij te
verplichten tot het sluiten van een
Verwerkersovereenkomst
overeenkomstig het model dat door
TenneT ter beschikking zal worden
gesteld. Indien TenneT dit niet nodig acht,
zijn - conform de verstandhoudingen
zoals bepaald in artikelen 24 en 28 AVG de bepalingen in artikel 20 van de
Algemene Voorwaarden van toepassing
op de levering van Goederen en Diensten
door de Wederpartij.
20.3 De Wederpartij zal in het in artikel 20.1
van de Algemene Voorwaarden bedoelde
geval passende technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen
treffen om de persoonsgegevens, als
gedefinieerd in artikel 4 AVG, te
beveiligen tegen verlies of tegen enige
vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening
houdend met de stand van de techniek
en de kosten van de tenuitvoerlegging
daarvan, een passend beveiligingsniveau
gelet op de risico’s die de verwerking en
de aard van de te beschermen

persoonsgegevens meebrengen. De
maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en verdere
verwerking van persoonsgegevens te
voorkomen. De Wederpartij legt de
maatregelen schriftelijk vast.
20.4 De Wederpartij verwerkt
persoonsgegevens, als gedefinieerd in
artikel 4 AVG, op behoorlijke en
zorgvuldige wijze en in overeenstemming
met de toepasselijke wet- en regelgeving
alsmede een eventueel toepasselijke
gedragscode van TenneT. Het
voorgaande geldt onverkort ook voor
grensoverschrijdende verzending en/of
distributie en/of verstrekking van
persoonsgegevens naar niet-EU-landen.
20.5 De Wederpartij verleent TenneT haar
volledige medewerking om betrokkenen
in de zin van artikelen 15, 16, 17, 18 en
19 van de AVG (i) inzage in hun
persoonsgegevens te laten krijgen, (ii)
persoonsgegevens te laten verwijderen of
te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen
dat persoonsgegevens verwijderd of
gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn
of, indien TenneT het standpunt van
betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat
betrokkene zijn persoonsgegevens als
incorrect beschouwt.
20.6 TenneT is te allen tijde gerechtigd te doen
controleren of de verwerking van
persoonsgegevens voldoet aan de eisen
van de AVG en andere relevante wet- en
regelgeving. De Wederpartij is verplicht
TenneT of een ingeschakelde derde(n) in
opdracht van TenneT toe te laten tot en
volledige medewerking te verlenen bij de
daadwerkelijke uitvoering van de
controle. De Wederpartij is voorts
verplicht om aan TenneT alle informatie
ter beschikking te stellen die nodig is om
de nakoming van de verplichtingen uit de
AVG te kunnen controleren.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT /
GESCHILLEN
21.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen is
uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980

(CISG) ("Weens Koopverdrag") wordt
uitgesloten.
21.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de
Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
verbintenissen tussen partijen zullen
ontstaan, alsmede geschillen die met
betrekking tot deze Algemene
Voorwaarden mochten ontstaan, zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Arnhem, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
21.3 Een geschil tussen partijen vormt voor de
Wederpartij nimmer een grond om zijn
verbintenissen uit de Overeenkomst op te
schorten.
ARTIKEL 22. NIETIGE EN VERNIETIGDE
BEPALINGEN
22.1 Indien en voor zover op grond van de
redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling in
deze Algemene Voorwaarden geen
beroep kan worden gedaan, dan komt
aan die bepaling qua inhoud en strekking
een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toe, zodat daarop wel een
beroep kan worden gedaan. De
nietigheid van een bepaling leidt niet tot
nietigheid van de gehele Overeenkomst
en/of de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 23. VOORTDURENDE
BEPALINGEN
23.1 Bepalingen die naar hun aard bestemd
zijn om ook na afloop van de
Overeenkomst voort te duren, behouden
nadien hun werking. Tot deze bepalingen
behoren in ieder geval:
- garantie (artikel 11);
- aansprakelijkheid/verzekering
(artikel 12);
- geheimhouding (artikel 15);
- intellectuele en industriële
eigendomsrechten/Broncode
(artikel 16);
- toepasselijk recht/geschillen
(artikel 21).

AANVULLENDE BEPALINGEN MET
BETREKKING TOT LEVERING VAN
GOEDEREN

ARTIKEL 24. LEVERINGSCONDITIES
24.1 Levering van goederen geschiedt
Delivered Duty Paid (DDP) op de
overeengekomen plaats, op het
overeengekomen tijdstip en/of binnen de
overeengekomen termijn. Op de levering
zijn van toepassing de op dat moment
vigerende Incoterms, uitgegeven door de
Internationale Kamer van Koophandel in
Parijs.
24.2 Behoudens andersluidende schriftelijke
afspraak, zal de Wederpartij de
Goederen uitsluitend op werkdagen
tussen 08.00 en 16.00 uur op de
overeengekomen plaats van levering
kunnen aanbieden. Het in artikel 9 van de
Algemene Voorwaarden bepaalde is
onverkort van toepassing.
24.3 Indien in de Overeenkomst hieromtrent
niet anders is bepaald, heeft TenneT het
recht om levering in gedeelten of levering
vóór het overeengekomen tijdstip te
weigeren. TenneT is in dat geval
bevoegd om Goederen zonder
voorafgaande kennisgeving, voor
rekening en risico van de Wederpartij te
retourneren.

25.3 Bij verpakking en verzending moeten
Goederen worden voorzien van een goed
leesbare paklijst en/of kopiefactuur
waarop ten minste zijn vermeld de naam
en het adres van de Wederpartij alsmede
de naam van TenneT en het
nummer/kenmerk van de Overeenkomst
met TenneT.
25.4 In geval TenneT opschorting van de
levering wenst en de Wederpartij daartoe
schriftelijk heeft verzocht zal de
Wederpartij de Goederen deugdelijk
verpakt, afgescheiden en herkenbaar
bestemd voor TenneT opslaan,
beveiligen en verzekeren. TenneT zal de
hiermee gepaard gaande redelijke kosten
aan de Wederpartij voldoen.
25.5 Alle verpakking, met uitzondering van
leenemballage, wordt bij de levering van
de Goederen eigendom van TenneT,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen in welk geval de laatste
volzin van het volgende lid van
overeenkomstige toepassing is.
25.6 Leenemballage moet duidelijk als
zodanig zijn gemerkt. TenneT zal
leenemballage voor rekening en risico
van de Wederpartij terugzenden naar de
door de Wederpartij opgegeven plaats
van bestemming.

ARTIKEL 26. OVERGANG VAN EIGENDOM
EN RISICO
ARTIKEL 25. VERPAKKING / VERZENDING
25.1 Goederen dienen zodanig te zijn verpakt,
dat zij de plaats van bestemming in
goede staat bereiken en voor opslag
geschikt zijn. Alle kosten die
samenhangen met de verpakking van de
Goederen komen voor rekening van de
Wederpartij. De Wederpartij is
aansprakelijk voor schade die te wijten is
aan onvoldoende verpakking van de
Goederen.
25.2 Eventuele bijzondere eisen van TenneT
ten aanzien van de verpakking zullen
door de Wederpartij in acht worden
genomen. De Wederpartij zal het gebruik
van overbodige of onnodig
milieubelastende verpakkingsmaterialen
zo veel als mogelijk vermijden. Voor het
overige zal de Wederpartij voldoen aan
alle wettelijke eisen omtrent verpakking.

26.1 Het risico van de Goederen gaat over na
levering en Acceptatie van de Goederen
overeenkomstig deze Algemene
Voorwaarden.
26.2 De eigendom van de Goederen gaat over
op TenneT bij de levering
overeenkomstig deze Algemene
Voorwaarden. TenneT is bevoegd te
verlangen dat de eigendom van de
Goederen op een eerder tijdstip op haar
zal overgaan. In dat geval zal de
Wederpartij de Goederen merken als
herkenbaar eigendom van TenneT en
TenneT vrijwaren voor verlies,
beschadiging en uitoefening van rechten
door derden.

ARTIKEL 27. BESCHIKBAARHEID VAN
ONDERHOUD EN RESERVEONDERDELEN
27.1 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat
de Wederpartij verplicht is
onderhoudswerkzaamheden te verrichten
en/of reserveonderdelen te leveren, staat
de Wederpartij ervoor in dat onderhoud
alsmede reserveonderdelen noodzakelijk
voor het herstel en onderhoud van
Goederen tegen redelijke prijzen en/of
tarieven beschikbaar zullen blijven
gedurende een periode van 10 jaar na de
laatste levering van de betreffende
Goederen aan TenneT, tenzij de
Overeenkomst hiervoor een andere
periode noemt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer
09083317 op 25 mei 2018.

