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INHOUDSOPGAVE

ONDERDEEL A. ALGEMEEN 
1. Welke begripsomschrijvingen hanteert TNO?
2. Met welke algemene zaken moet u rekening houden?
3. Waarop zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing?
4. Waarvan dient u zich tevoren op de hoogte te stellen? 
 Welke informatie dienen u en TNO elkaar te verschaffen?
5. Hoe komt de Overeenkomst tot stand? Aan de hand waarvan wordt de 

inhoud van de Overeenkomst vastgesteld?
6. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. (eventuele) volgende overeenkomsten?
7. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. wijzigingen na het sluiten van de 

Overeenkomst?

8. Wie dient de Prestatie te leveren?

9. Wat dient u te leveren?
10. Wat als de Prestatie een gemengd karakter heeft?
11. Welke garantie verleent u op uw Prestatie?
12. Wat komen u en TNO overeen over keuring en beproeving vóór Levering?

13. Waar dient u te leveren?
14. Aan welke regels dient u zich te houden als u op een TNO-locatie een 

Prestatie dient te verrichten?

15. Wanneer dient u te leveren?
16. Hoe vindt Acceptatie van de Levering plaats?

17. Hoe wordt de prijs bepaald en wat is daarbij inbegrepen?
18. Wanneer moet de Prijs worden betaald?

19. Voor welke schade bent u jegens TNO aansprakelijk?
20. Wat dient u hoe te verzekeren en tegen welke risico’s?

21. Wie komen welke rechten toe t.a.v. Achtergrond?
22. Wie komt welke rechten toe t.a.v. Voorgrond?

23. Wat zijn de gevolgen als de Overeenkomst niet wordt nagekomen? 

24. Wanneer eindigt de Overeenkomst en wat zijn de gevolgen daarvan?
25. Wat dient u geheim te houden omtrent de Overeenkomst?
26. Wat komen u en TNO overeen als u persoonsgegevens van of namens TNO 

verwerkt? 
27. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. overname van werknemers, omkoping 

en belangenverstrengeling?
28. Wat komen TNO en u overeen t.a.v. Exportwet- en regelgeving? 

ONDERDEEL B. LEVERING VAN ZAKEN
29. Waarop is dit onderdeel van toepassing?
30. Wanneer verkrijgt TNO de eigendom van een Zaak en gaat het risico op TNO 

over?
31. Hoe dient u een Zaak te verpakken?
32. Wat spreken u en TNO af t.a.v. de plaats van Installatie?
33. Waarover dient u TNO ná Levering te blijven informeren?
34. Wat spreken u en TNO af t.a.v. door de fabrikant voorgeschreven modificatie 

van een Zaak?
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ONDERDEEL C. LEVERING VAN SOFTWARE
35. Waarop is dit onderdeel van toepassing?
36. Welke begrippen worden gehanteerd in dit onderdeel?
37. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. het Gebruiksrecht op 

Standaardsoftware?
38. Welke aanvullende garanties t.a.v. Standaardsoftware verleent u TNO?
39. Wat komen verder u en TNO overeen t.a.v. Installatie van de Software?
40. Wat als u of de Rechthebbende, reeds aan TNO verleende Gebruiksrechten 

wil omzetten?
41. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. Escrow?
42. Wat mag TNO van u verlangen t.a.v. Gebreken in de samenwerking met 

andere software of apparatuur?

ONDERDEEL D. VERLENING VAN DIENSTEN
43. Waarop is dit onderdeel van toepassing?
44. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. Hulpmateriaal ?
45. Wat als u materialen en zaken op het terrein van TNO wilt opslaan?
46. Wie draagt zorgt voor naleving van milieuvoorschriften t.a.v. de Diensten  

of het Werk? Wie draagt zorg voor verwijdering van afval e.d.?

ONDERDEEL E. UITBESTEDING VAN WERK
47. Waarop is dit onderdeel van toepassing?
48. Wat komen u en TNO overeen t.a.v. door u ingeschakeld Personeel?
49. Kunt u door u ingeschakeld Personeel vervangen?
50. Welke werktijden gelden voor uw Personeel?

ONDERDEEL F. (ONDER)AANNEMING EN TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN ARBEIDSKRACHTEN
51. Waarop is dit onderdeel van toepassing?
52. Welke begrippen worden gehanteerd in dit onderdeel?
53. Wat in geval van inlenen, doorlenen, aanneming en onderaanneming?
54. Hoe dient u te factureren?
55. Is doorlenen en onderaanbesteding toegestaan?
56. Is cessie van uw vorderingen op TNO toegestaan?
57. Waarvan dient u TNO te vrijwaren in geval van inlenen, doorlenen, 
 aanneming en onderaanneming?
58. Wanneer mag TNO (ook) ontbinden in geval van inlenen, doorlenen, 

aanneming en onderaanneming?
59. Verlegging omzetbelasting
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TNO wil geen misverstand laten ontstaan over de inhoud 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden en wenst u in staat te 
stellen op eenvoudige wijze kennis te nemen van de inhoud 
daarvan. TNO heeft daarom de Algemene Inkoopvoor-
waarden zowel gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank 
te Den Haag als bij de Kamer van Koophandel Den Haag; 
tevens kunt u de Algemene Inkoopvoorwaarden vinden op 
de website www.tno.nl. De Algemene Inkoopvoorwaarden 
worden van kracht op 1 juni 2014.

ONDERDEEL A. ALGEMEEN

1 WELKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HANTEERT TNO?

TNO kent aan sommige begrippen zoals in de Algemene 
Inkoopvoorwaarden gehanteerd, een specifieke betekenis 
toe als hier omschreven.

Acceptatie:
de goedkeuring van (onderdelen van) de Prestatie  
uitgevoerd door of namens TNO na Levering;
Acceptatieprocedure:
de in de Overeenkomst vastgelegde procedure met behulp 
waarvan TNO beoordeelt of zij al dan niet overgaat tot 
Acceptatie van de Prestatie;
Achtergrond:
alle kennis, ervaring en andere informatie waartoe een 
partij is gerechtigd en die niet in kader van de Overeen-
komst is ontwikkeld of ontstaan, alsmede hierdoor 
verkregen of hierop gevestigde I.E.-rechten. Onder 
dergelijke kennis, ervaring en andere informatie wordt 
tevens verstaan door de partijen in het kader van de 
Prestatie aan elkaar ter beschikking gestelde stoffelijke 
objecten zoals, maar niet beperkt tot, vloeistoffen, 
reagentia en prototypen; (productie)processen, werkwijzen, 
knowhow en/of computerprogrammatuur;
Aflevering:
de bezorging door of namens u van een Zaak op de bij de 
Overeenkomst bepaalde wijze, blijkend uit een door TNO 
afgegeven bewijs van ontvangst daarvan;
Algemene Inkoopvoorwaarden:
deze voorwaarden voor levering van Prestaties aan TNO;
Bestek:
de aan u ter beschikking gestelde documenten (met 
inbegrip van nadere toelichtingen en wijzigingen) waarin 
TNO, de Prestatie en het door TNO beoogde gebruik daar-
van, zijn beschreven en toegelicht, met in begrip van 
Functionele Specificaties en ontwerptekeningen;
Bestelling:
een door TNO bij u geplaatste order waaraan geen Offerte 
van u is voorafgegaan;
Diensten: 
het door of namens u buiten arbeidsovereenkomst ver-
lenen van diensten ten behoeve van TNO anders dan het 
tot stand brengen van een Werk;

Documentatie:
iedere beschrijving van de Prestatie en de eigenschappen 
daarvan, al dan niet specifiek bestemd voor de installatie, 
implementatie, het gebruik, beheer of het onderhoud 
daarvan;
Functionele Specificaties:
het document, waarin gedetailleerd het doel van de 
Prestatie is vastgelegd en welke functies de Prestatie moet 
kunnen vervullen en aan welke eisen de Prestatie dient te 
beantwoorden;
Gebrek:
iedere storing of ander mankement als gevolg waarvan de 
Prestatie niet geschikt is voor het Overeengekomen gebruik;
Goederen:
de door of namens u ten behoeve van TNO te leveren Zaak 
of vermogensrecht;
I.E. - rechten:
alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals, 
ofschoon niet beperkt tot, auteurs-, handelsnaam-, 
kwekers-, model-, merk- en octrooirechten en rechten ten 
aanzien van topografieën van halfgeleiders en 
domeinnamen;
INCO terms:
de International Commercial Terms 2010, zoals opgesteld 
en gepubliceerd door de International Chamber of 
Commerce (ICC);
Installatie:
het door of namens u plaatsen en aansluiten van een Zaak, 
of het invoeren van Software als gedefinieerd in 
ONDERDEEL C;
Keuring:
de bij u voorafgaande aan de Levering door of namens TNO 
uitgevoerde keuring of beproeving van de Prestatie op 
direct waarneembare gebreken en non-conformiteit, zoals, 
bijvoorbeeld, Factory Acceptance Tests (FAT) en Site 
Acceptance Tests (SAT);
Leverancier, u, uw:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TNO een 
Overeenkomst sluit of heeft gesloten of die TNO een 
Offerte heeft uitgebracht of daartoe is verzocht;
Levering:
het door of namens u ten behoeve van TNO leveren van 
Goederen, verlenen van Diensten of tot stand brengen van 
Werken;
Offerte:
een gespecificeerd aanbod van u aan TNO voor de 
(beoogde) Overeenkomst met inbegrip van elk door TNO 
gedaan verzoek aan de Leverancier tot het uitbrengen een 
aanbod;
Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen u en TNO ter zake (potentiële) 
Levering van één of meer Prestaties aan TNO of ten 
behoeve van TNO, bijvoorbeeld in TNO’s hoedanigheid van 
(hoofd)opdrachtnemer of (hoofd)aannemer van een Werk 
van derde(n)-opdrachtgever(s);
Overeengekomen gebruik:
het door TNO beoogde gebruik van de Prestatie zoals dat 
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bijvoorbeeld 
op grond van het Bestek of op basis van de in  4 bedoelde 
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informatie, voor u kenbaar is of redelijkerwijs moet zijn, een 
en ander voor zover dat gebruik in de Overeenkomst niet 
uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt;
Personeel:
de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte of te 
gebruiken, al dan niet ondergeschikte, hulppersonen;
Prestatie:
een door of namens u ten behoeve van TNO te leveren 
Goed, te verlenen Dienst of tot stand te brengen Werk dan 
wel een combinatie daarvan;
TNO:
de publiekrechtelijke rechtspersoon krachtens wet 
‘Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek TNO’, gevestigd te Delft en inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder 
nummer 27376655;
Voorgrond:
alle kennis, ervaring en andere informatie ontwikkeld of 
ontstaan binnen het kader van de Overeenkomst, alsmede 
hierdoor verkregen of hierop gevestigde I.E.-rechten. Onder 
dergelijke kennis, ervaring en andere informatie wordt 
tevens verstaan stoffelijke objecten zoals, maar niet 
beperkt tot, vloeistoffen, reagentia en prototypen; (produc-
tie)processen, werkwijzen, knowhow en/of 
computerprogrammatuur; 
Werk:
het door of namens u tot stand te brengen werk van 
stoffelijke aard ten behoeve van TNO;
Zaak:
een door of namens u te leveren zaak.

Met cijfers aangeduide verwijzingen (getal.cijfer) verwijzen 
naar het betreffende onderdeel van de Algemene Inkoop-
voorwaarden. De kopjes zijn slechts opgenomen ter 
vergroting van de leesbaarheid van de Algemene Inkoop-
voorwaarden. Dit houdt in dat interpretatie van een 
bepaling niet mag berusten op de gehanteerde kopjes of 
indeling van een bepaling in een onderdeel. Waar in de 
overeenkomst wordt verwezen naar een wetsbepaling, 
wordt daaronder ook begrepen de daarvoor in de plaats 
getreden wetsbepaling. 
Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Inkoopvoor-
waarden mede verstaan per e-mail, Electronic Data 
Interchange (“EDI”) of via enig ander (elektronisch) medium, 
voor zover dit uitdrukkelijk is bepaald of uit de context 
blijkt.

2 MET WELKE ALGEMENE ZAKEN MOET U  
 REKENING HOUDEN?

2.1 — Welk recht is van toepassing? Op de Overeenkomst 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2 — Uitsluiting van andere voorwaarden. Op de Overeen-
komst zijn uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden van 
toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door u of 
door u ingeschakelde derden, gehanteerde algemene voor-
waarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 — Luiden bedragen in- of exclusief btw? Alle in een 
Offerte of Overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief 
omzetbelasting, tenzij anders is vermeld. 

3 WAAROP ZIJN DE ALGEMENE INKOOP-
 VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

3.1 — Waarop zijn deze voorwaarden van toepassing?  
De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle bestaande en toekomstige Offertes, Overeenkomsten 
alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, 
tussen u en TNO, voor zover daarvan niet schriftelijk 
uitdrukkelijk is afgeweken in Overeenkomsten.

3.2 — Wat spreken u en TNO af over afwijkingen van deze 
voorwaarden? Afwijkingen van de Algemene Inkoop-
voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover, 
deze schriftelijk uitdrukkelijk tussen u en TNO zijn overeen-
gekomen. Een dergelijke afwijking geldt slechts voor de 
specifieke Overeenkomst waarin deze met u is 
overeengekomen.

4 WAARVAN DIENT U ZICH TEVOREN OP DE HOOGTE TE 
 STELLEN? WELKE INFORMATIE DIENEN U EN TNO 
 ELKAAR TE VERSCHAFFEN? 

4.1 — Waarvan dient u zich op de hoogte te stellen?  
U dient zich voor het aangaan van de Overeenkomst er van 
te vergewissen dat u in voldoende mate op de hoogte bent 
gesteld van het gebruik dat TNO met de Prestatie beoogt 
en de doelstellingen in verband waarmee TNO de Overeen-
komst aangaat, en, voor zover van belang voor de Overeen-
komst, de organisatie (van) TNO. U dient zich daarbij tevens 
een oordeel te vormen over de haalbaarheid van de 
Prestatie binnen de door TNO daarvoor aangegeven 
kaders.

4.2 — Welke informatie dienen u en TNO elkaar te 
verschaffen? TNO gaat er van uit dat zij u met het oog op het 
bepaalde in 4.1 van voldoende informatie heeft voorzien. Op 
uw verzoek verstrekt TNO u aanvullende informatie, voor 
zover die niet van vertrouwelijke aard is en in redelijkheid 
relevant moet worden geacht voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. In geval van een eventuele onduidelijkheid 
of redelijke twijfel doet u tijdig navraag bij TNO. Indien 
sprake is van ontwikkelingen en veranderingen die van 
belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, zullen TNO en u elkaar hiervan op de 
hoogte te houden.

5 HOE KOMT DE OVEREENKOMST TOT STAND? AAN DE 
 HAND WAARVAN WORDT DE INHOUD VAN DE OVER-
 EENKOMST VASTGESTELD? 

5.1 — Hoe komt een Overeenkomst tot stand?  
Tussen Partijen komt een Overeenkomst, of wijziging van 
een Overeenkomst, tot stand door tijdige, schriftelijke 
aanvaarding van een schriftelijk aanbod, of doordat hetgeen 
u en TNO zijn overeengekomen op andere wijze schriftelijk is 
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bevestigd. Indien TNO een Bestelling bij u plaatst, is dat een 
uitnodiging aan u tot het doen van een aanbod aan TNO.

5.2 — Tot wanneer kunt u uw Offerte herroepen?  
U kunt uw Offerte of andere aanbieding, na TNO’s  
aanvaarding daarvan niet meer herroepen. 

5.3 — Kunt u nog wijzingen aanbrengen als TNO uw 
Offerte heeft aanvaard? Indien uw bevestiging van TNO’s 
aanvaarding van de Offerte of TNO’s Bestelling afwijkt van 
TNO’s aanvaarding of TNO’s Bestelling, zijn deze afwijkin-
gen voor TNO niet bindend. Indien uw bevestiging op 
ondergeschikte punten afwijkt van TNO’s aanvaarding, 
komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de 
aanvaarding van TNO of TNO’s Bestelling. Indien uw 
bevestiging op wezenlijke punten afwijkt van TNO’s 
aanvaarding,of TNO’s Bestelling, is TNO niet aan haar 
aanvaarding of Bestelling gebonden.

5.4 — Wat als u op verzoek van TNO, begint met de 
uitvoering van de Overeenkomst voordat u uw Offerte 
heeft uitgebracht? Als TNO u verzoekt met de uitvoering 
van de Overeenkomst te beginnen voordat u TNO een 
Offerte heeft uitgebracht of voordat u de Bestelling heeft 
ontvangen, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden niettemin 
onverkort van toepassing, mits TNO u de Algemene Inkoop-
voorwaarden vóór de aanvang van de uitvoering van de 
Overeenkomst ter hand heeft gesteld of u anderszins van 
de inhoud daarvan in kennis heeft gesteld of TNO mocht 
begrijpen dat u de inhoud van de Algemene Inkoop-
voorwaarden kende of kon kennen, bijvoorbeeld door 
eerdere Overeenkomsten. Indien u op eigen initiatief 
aanvang maakt met de uitvoering van de Overeenkomst, 
geschiedt dat geheel voor uw eigen rekening en risico.

5.5 — Aan de hand waarvan wordt de inhoud van de 
Overeenkomst vastgesteld? Zodra de Overeenkomst 
(inclusief alle bijlagen) is tot stand gekomen, bevat deze 
alle afspraken die TNO met u omtrent deze Opdracht heeft 
gemaakt; afspraken en toezeggingen die niet in de Overeen-
komst zijn opgenomen, vervallen daarmee. 

5.6 — Wat als één of meer bepalingen van de 
Overeenkomst nietig zijn? Indien één of meer bepalingen 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden nietig zijn of door de 
rechter vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van 
de Algemene Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst van 
kracht blijven. Vervolgens zullen u en TNO dan in overleg 
treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervan-
gen door één of meer nieuwe bepalingen. U en TNO ver-
plichten zich echter reeds nu om vervangende nieuwe 
bepalingen over een te komen die - gelet op de bedoeling 
van u en TNO, de aard, inhoud, gevolgen en de strekking 
van de Overeenkomst - zo min mogelijk afwijken van de 
nietige of vernietigde bepalingen.

6 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. 
 (EVENTUELE) VOLGENDE OVEREENKOMSTEN?

6.1 — Kunt u aanspraak maken op een vervolgovereen-
komst? U kunt aan een Overeenkomst geen enkel recht 
ontlenen voor de verkrijging van een volgende 
Overeenkomst.

6.2 — Wanneer is sprake van een duurovereenkomst?  
Een (terugkerende) reeks Overeenkomsten zal niet worden 
beschouwd als een duurovereenkomst. Als u en TNO een 
(terugkerende) reeks van Overeenkomsten aangaat, dienen 
deze Overeenkomsten steeds te worden beschouwd als 
individuele Overeenkomsten en staat het u en TNO steeds 
opnieuw vrij al dan niet een Overeenkomst met de ander 
aan te gaan. Slechts een schriftelijke overeenkomst die 
uitdrukkelijk is bedoeld als duur- of raamovereenkomst zal 
als zodanig worden beschouwd. 

6.3 — Als sprake is van een duurovereenkomst, hoe kan 
die worden beëindigd? TNO kan een met u gesloten 
duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van 
redenen, schriftelijk opzeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, tenzij u en TNO uitdrukke-
lijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

6.4 — Kunt u tijdens de looptijd van een duurovereen-
komst de Prijs aanpassen? Indien u en TNO een duurover-
eenkomst zijn aangegaan terzake de levering van goederen 
is een aanpassing van uw prijzen slechts bindend, indien 
TNO hiervan ten minste drie maanden tevoren van in 
kennis is gesteld en nadat TNO deze aanpassing schrifte-
lijk, uitdrukkelijk heeft aanvaard, tenzij u en TNO schrifte-
lijk, uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. WIJZIGINGEN 
 NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST?

7.1 — Wat als bij de uitvoering van de Overeenkomst 
gewijzigde inzichten of misverstanden blijken? Als bij de 
uitvoering van de Overeenkomst onmiskenbaar tekort-
komingen in het Bestek, de Functionele Specificaties of de 
Documentatie naar voren komen, dan zult u TNO hierover 
onverwijld informeren.

7.2 — Is TNO bevoegdheid wijziging van Prestatie te 
verlangen? Na de totstandkoming van de Overeenkomst is 
TNO steeds bevoegd u wijzigingen in de Prestatie op te 
dragen. TNO zal u dergelijke wijzigingen schriftelijk 
opdragen. U zult in redelijkheid aan een dergelijke opdracht 
tot wijziging gevolg geven en ook overigens redelijkerwijze 
alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de 
opgedragen wijzigingen. 

7.3 — Wie draagt de meerkosten van een opgedragen 
wijziging? De eventuele, in redelijkheid te maken meerkos-
ten zullen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die 
u en TNO voorafgaande aan de uitvoering van die wijzigin-
gen, zijn overeengekomen. U heeft slechts recht op 
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betalingen uit hoofde van een wijziging indien en voor zover 
TNO die schriftelijk heeft opgedragen.

7.4 — Wordt de levertijd verlengd als gevolg van opgedra-
gen wijziging? De opgedragen wijzigingen dienen door of 
namens u in beginsel te worden uitgevoerd binnen de 
overeengekomen levertermijn. Als u meent dat een 
opgedragen wijziging leidt tot een overschrijding van die 
termijn, dient u TNO vóór de aanvang van de uitvoering van 
de opgedragen wijziging te verzoeken de levertermijn te 
verlengen met de duur van de overschrijding die recht-
streeks het gevolg is van die opgedragen wijzing. TNO zal 
haar toestemming tot verlenging van de levertermijn niet 
op onredelijke gronden onthouden. Na de aanvang van de 
uitvoering van de opgedragen wijziging kunt u geen beroep 
meer doen op verlenging van de overeengekomen 
levertermijn.

8 WIE DIENT DE PRESTATIE TE LEVEREN?

8.1 — Mag u de uitvoering van de Overeenkomst uitbe-
steden? U kunt de uitvoering van de Overeenkomst slechts 
geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen of uitbeste-
den na voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. 
TNO zal haar toestemming niet op onredelijke gronden 
onthouden, TNO is echter gerechtigd aan die toestemming 
nadere voorwaarden te verbinden. Het in 8.1 bepaalde, laat 
de overige bepalingen in de Algemene Inkoopvoorwaarden 
omtrent uitbesteding door de Leverancier, onverlet.

8.2 — Wie is verantwoordelijk indien u uitbesteedt of 
overdraagt? Indien TNO u schriftelijk toestemming heeft 
verleend tot gehele of gedeeltelijke uitbesteding of over-
dracht, als bedoeld in het vorige lid ontslaat u dit niet van 
uw hoofdelijke verbondenheid jegens TNO, noch ontslaat u 
dit van uw verplichting tot (volledige) nakoming de Overeen-
komst, in het bijzonder uw verplichtingen krachtens 
ONDERDEEL D en ONDERDEEL E. 

9 WAT DIENT U TE LEVEREN?

9.1 — Wat dient u te leveren? U dient de Prestatie, in de 
overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de 
overeengekomen datum van Levering op de overeengeko-
men plaats van bestemming te leveren.

9.2 — Aan welke minimum eisen dient uw Prestatie te 
voldoen? Voor zover TNO geen nadere omschrijving van de 
aan de Prestatie te stellen eisen heeft gegeven, dient de 
Prestatie in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en 
tenminste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, 
doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en 
gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

9.3 — Wat verwacht TNO van u als een Prestatie gevaar-
lijk kan zijn? Als de Prestatie die u TNO levert of namens u 
wordt geleverd, op welke manier dan ook, gevaarlijk kan 
zijn, dient u TNO hierover schriftelijk, duidelijk en op de 

gebruikelijke wijze en, indien van toepassing, op de 
wettelijk voorgeschreven wijze informeren, en in geval van 
levering van Zaken deze zo nodig van vervoers-, bewaar- en 
gebruiksinstructies te voorzien en (de verpakkingen van) de 
Zaken adequaat te labelen, zodat duidelijk is dat TNO en 
derden daar voorzichtig mee moeten omgaan.

9.4 — Wanneer dient u welke additionele certificaten en 
documenten te verschaffen? Als het verplicht of mogelijk 
is certificaten, attesten, certificaten van oorsprong, 
veiligheidsbladen, paklijsten en instructieboeken t.a.v. de 
te leveren Prestatie te verschaffen, dan dient u dergelijke 
certificaten en documenten op het moment van Levering 
aan TNO te (doen) leveren.

9.5 — Wat dient u mee te leveren? Indien en voor zover de 
door of namens u te leveren Goederen leverbaar zijn met 
Documentatie, eventuele certificaten, attesten, certificaten 
van oorsprong, veiligheidsbladen en paklijsten, dienen 
deze uiterlijk op het moment van aflevering van het 
betreffende Goed door of namens u aan TNO te worden 
geleverd.

9.6 — Wat mag TNO verwachten van de Documentatie? 
De Documentatie dient zodanig te zijn opgesteld dat TNO 
en derden met behulp daarvan de Prestatie veilig, naar 
behoren kunnen gebruiken, opslaan, beheren en onderhou-
den. TNO mag voor het in de vorige zin bedoelde doel de 
Documentatie verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik 
door of ten behoeve van TNO openbaar maken, zonder 
daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te zijn. TNO 
zal de op of in de Documentatie voorkomende aanduidin-
gen van auteursrechten e.d. handhaven.

9.7 — Kwaliteitsborging. TNO is steeds bevoegd maatrege-
len te treffen gericht op borging van de kwaliteit van de 
Prestatie. U bent gehouden aan die maatregelen in 
redelijkheid uw medewerking te verlenen en daaraan in 
redelijkheid uitvoering te geven.

10 WAT ALS DE PRESTATIE EEN GEMENGD  
  KARAKTER HEEFT?

10.1 — Wat komen u en TNO overeen als terzake de 
levering van een Zaak ook Diensten worden verricht? 
Indien de levering van een Zaak verlening van bepaalde 
(installatie ) Diensten door of namens u met zich brengt, 
wordt de verlening van die Diensten mede onder de 
levering van die Zaak begrepen.

11 WELKE GARANTIE VERLEENT U 
  OP UW PRESTATIE?

11.1 — Hoe lang dient u het ontbreken van een Gebrek te 
garanderen? U garandeert het ontbreken van enig Gebrek 
of tekortkoming in de geleverde Prestatie (behoudens 
Werk), gedurende vierentwintig (24) maanden na het 
moment van ontvangst en goedbevinding door TNO. Indien 
uw Prestatie (behoudens Werk) deel uitmaakt van een 
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groter geheel, bijvoorbeeld een gebouw of technische 
installatie, dan vangt de garantietermijn van vierentwintig 
maanden aan bij de oplevering van het grotere geheel, 
onverschillig door wie het overige gedeelte van het grotere 
geheel is vervaardigd of geleverd. Buiten bovengenoemde 
garantie sluit een beroep van TNO op nakoming gebaseerd 
op een andere contractuele verplichtingen waarin u 
toerekenbaar tekortschiet niet uit.

11.2 — Hoe lang dient u het ontbreken van een Gebrek in 
een Werk te garanderen? U garandeert het ontbreken van 
enig Gebrek of tekortkoming in een geleverd Werk), 
gedurende tien jaren na het moment van ontvangst en 
goedbevinding door TNO. Indien uw Prestatie deel uitmaakt 
van een groter geheel, bijvoorbeeld een gebouw of tech-
nische installatie, dan vangt de garantietermijn van tien 
jaren aan bij de oplevering van het grotere geheel, 
onverschillig door wie het overige gedeelte van het grotere 
geheel is vervaardigd of geleverd. Buiten bovengenoemde 
garantieperiode gelden onverkort de bepalingen van artikel 
7:17 Burgerlijk Wetboek.

11.3 — Wat garandeert u TNO en hoe lang? Voor zover 
tussen u en TNO geen nadere omschrijving of specificatie 
van de ten aanzien van de Prestatie te verlenen garantie is 
overeengekomen, garandeert u TNO voorts gedurende de 
overeengekomen garantieperiode of, indien geen garantie-
periode is overeengekomen, gedurende een periode van 24 
(vierentwintig) maanden vanaf de Levering ten minste:
a. dat de Prestatie aan de Overeenkomst beantwoordt, van 

goede kwaliteit is, aan de gebruikelijke eisen van 
deugdelijkheid en afwerking voldoet en geschikt voor het 
doel waarvoor de Prestatie is bestemd. De Prestatie 
beantwoordt in ieder geval niet aan de Overeenkomst, 
indien de Prestatie niet de eigenschappen bezit die TNO 
op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. 

b. dat de Prestatie voldoet aan de Functionele Specificaties 
of de schriftelijk overeengekomen nadere eisen en 
specificaties;

c. dat de Prestatie is tot stand gebracht conform de laatste 
stand der techniek;

d. dat de Prestatie voldoet aan alle wettelijke eisen en 
overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de 
gebruikelijke binnen de branche gehanteerde voorschrif-
ten en normen betreffende kwaliteit, veiligheid, gezond-
heid en milieu;

e. dat u de Prestatie heeft verricht met inachtneming van 
de toepasselijk normvoorschriften uit de ISO 9000-serie, 
dan wel die uit een vergelijkbare internationaal geaccep-
teerde kwaliteitsstandaard of nader overeengekomen 
kwaliteitsstandaarden, zoals deze op het moment van 
het sluiten van de Overeenkomst golden;

f. dat de geleverde Prestatie vrij is van iedere bijzondere 
last of beperking die TNO niet uitdrukkelijk schriftelijk 
heeft aanvaard en u vrijwaart TNO tegen iedere aan-
spraak ter zake; 

g. dat de door u geleverde Prestatie geen inbreuk maakt op 
enig I.E.-recht van een derde en TNO’s gebruik van uw of 
namens u geleverde Prestatie evenmin inbreuk maakt op 

enig I.E.-recht van die derden, vergelijkbare aanspraken 
met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging 
daaronder begrepen;

h. dat een Zaak nieuw is, van goede kwaliteit en vrij van 
fouten wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, 
constructie en maatvoering, alsmede vrij is van 
Gebreken in de gebruikte onderdelen en materialen; 

i. dat een Zaak u ten tijde van de Levering in volledige 
eigendom toebehoort, daarop geen eigendomsvoorbe-
houd, beperkt recht of beslag van een derde rust en vrij 
is van andere lasten en beperkingen;

j. dat u alleen Personeel inzet dat beschikt over de 
overeengekomen dan wel voor het verrichten van de 
Prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, 
rekening houdend met de aard van de te leveren 
Prestatie en de wijze waarop u zich als deskundige heeft 
gepresenteerd;

k. dat het door u ingezette Personeel voldoet aan de eisen 
die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener 
als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 
mogen worden gesteld;

l. dat u geen Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking 
stelt of bij deze werkzaam laat zijn dat tevens werkzaam 
is voor derden indien dat Personeel daardoor in een 
belangenconflict kan komen.

11.4 — Aan welke eisen t.a.v. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen dient u te voldoen?  
Voor zover tussen u en TNO geen nadere omschrijving of 
specificatie van de ten aanzien van de Prestatie te 
verlenen garantie is overeengekomen, garandeert u TNO 
voorts ten minste
a. dat u de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens van de Verenigde Naties respecteert en de 
internationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
zoals deze zijn geformuleerd door de International 
Labour Organisation (ILO).

b. dat u alle (supra)nationale wet- en regelgeving die van 
toepassing is op kinderarbeid (in het bijzonder conven-
ties 138 en 182 van ILO) respecteert en neemt adequaat 
actie om deze conventies na te leven;

c. dat u onverkort alle antidiscriminatie bepalingen zoals 
vastgelegd in (supra)nationale wet- en regelgeving 
respecteert;

d. dat u voldoet aan alle (supra)nationale wet- en regelge-
ving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandighe-
den (waaronder gezondheid, veiligheid en milieu) en leeft 
de op u van toepassing zijnde CAO(s) na;

e. dat u het milieu respecteert en voldoet aan alle van 
toepassing zijnde (supra)nationale milieuwet- en 
regelgeving en dat u uw bedrijfsprocessen zodanig 
inricht dat die naleving is gewaarborgd

f.  dat u een dusdanige bedrijfsvoering hanteert dat de 
continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft;

g. dat u zich houdt aan de van toepassing zijnde (supra)
nationale mededingingswet- en regelgeving.
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11.5 — Wat komen u en TNO overeen t.a.v. herstel of 
vervanging van de Prestatie? U bent verplicht alle zich 
voordoende gebreken in de geleverde Prestatie direct te 
(doen) herstellen. Alle kosten verbonden aan herstel, 
vervanging van het Gebrek en de weer ingebruikstelling van 
de Prestatie of het grotere geheel komen voor uw rekening. 
Met betrekking tot vervangende of herstelde prestaties 
vangt opnieuw een garantieperiode van vierentwintig 
maanden aan, te rekenen vanaf de Levering of de inge-
bruikstelling van de vervangende of herstelde prestatie. 
Indien u het Gebrek niet binnen een redelijke termijn 
herstelt, opheft of wegneemt, is TNO gerechtigd, het nodige 
op uw kosten uit te voeren of te laten uitvoeren.

11.6 — Welke zekerheid kan TNO verlangen voor de 
nakoming van uw garantieverplichtingen? TNO kan 
verlangen dat, als zekerheid voor de nakoming van de 
(garantie)verplichtingen van u op grond van deze 
Overeenkomst, een procesgarantie, overeenkomstig het bij 
de Algemene Inkoopvoorwaarden als bijlage 1 gevoegde 
model, wordt afgegeven door een door TNO aanvaarde 
kredietinstelling.

12 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN OVER KEURING 
  EN BEPROEVING VÓÓR LEVERING?

12.1 — Is TNO verplicht te keuren? TNO, of een door TNO 
aangewezen derde, is gerechtigd om de door of namens u 
geleverde Prestatie, vóór de Levering te keuren of te 
beproeven, maar TNO is daar niet toe verplicht. Als u dat 
wenst, kunt u of een door u aangewezen derde, voor uw 
rekening, bij de Keuring aanwezig zijn.

12.2 — Ontslaat een Keuring u van uw garantie of 
aansprakelijkheid? TNO’s Keuring, (goed)keuring, 
beproeving of aanvaarding van de Prestatie ontslaat u niet 
van enige garantie noch aansprakelijkheid voortvloeiend 
uit de Overeenkomst. 

12.3 — Welke medewerking aan de Keuring verlangt TNO 
van u? Indien TNO de Goederen wenst te keuren:
a. houdt u de Goederen op een zodanig tijdstip voor 
Keuring gereed dat de overeengekomen levertijd wordt 
nagekomen,
b. zult u TNO, of een door TNO aangewezen derde, alle voor 
een Keuring benodigde informatie verstrekken,
c. werkt u, zonder kosten voor TNO, desverlangd aan de 
Keuring mee en 
d. stelt u een geschikte ruimte en redelijke personele en 
materiële hulp ter beschikking van TNO, of een door TNO 
aangewezen derde.

12.4 — Welke gevolgen heeft afkeuring van de Prestatie? 
Indien TNO de te leveren Prestatie afkeurt, bent u verplicht, 
onverminderd alle andere rechten of vorderingen van TNO, 
voor eigen rekening en risico onverwijld de ontbrekende of 
de herstelde of vervangende Prestatie voor een nieuwe 
Keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van 15 
onverkort. De afkeuring door TNO bij de eerste of volgende 

Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen 
termijn voor Levering.

13 WAAR DIENT U TE LEVEREN?

13.1 — Waar en onder welke leveringsconditie dient u te 
leveren? Tenzij anders overeengekomen dient de Levering 
te geschieden ‘Franco Huis’ oftewel ‘Delivered Duty Paid’ 
achter de eerste deur van de plaats van de toepasselijke 
TNO vestiging, dan wel namens TNO op een nader overeen-
gekomen locatie. ‘Delivered Duty Paid’ dient te worden 
opgevat overeenkomstig de INCO terms. 

14 AAN WELKE REGELS DIENT U ZICH TE HOUDEN 
  ALS U OP EEN TNO-LOCATIE EEN PRESTATIE DIENT 
  TE VERRICHTEN?

14.1 — Hoe dient u zich te gedragen op een TNO-locatie?  
U zult er voor zorgdragen dat de aanwezigheid op het 
terrein en in de gebouwen van TNO van u en van uw 
Personeel geen belemmering vormt voor de ongestoorde 
voortgang van de werkzaamheden van TNO. Indien u ter 
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op het 
terrein of in de gebouwen van TNO of ten behoeve van TNO 
dient te verrichten, dienen u en uw Personeel de instructies 
van TNO en de ter zake bij TNO geldende voorschriften in 
acht te nemen, alsmede de werkzaamheden tijdens de 
door TNO opgegeven tijden uit te voeren.

14.2 — Wanneer stelt u zich op de hoogte van de 
instructies en voorschriften van TNO? Voordat u een 
aanvang maakt met de uitvoering van de Overeenkomst dient 
u en uw Personeel zich op de hoogte te stellen van de inhoud 
van de op het terrein of in de gebouwen geldende instructies 
van TNO en de ter zake bij TNO geldende voorschriften.

14.3 — Wat als u vragen heeft over omstandigheden op 
een TNO-locatie? Zodra u TNO hierover schriftelijk 
verzoekt, stelt TNO u op de hoogte van de omstandigheden 
met betrekking tot de veiligheid op het terrein of in de 
gebouwen van TNO of ten behoeve van TNO waar door u of 
uw Personeel moet worden gewerkt. 

14.4 — Hoe mag TNO de naleving van instructies en 
voorschriften controleren? Indien u en uw Personeel zich 
op een TNO locatie bevinden voor het verrichten van een 
Prestatie, heeft TNO te allen tijde het recht alle door u bij 
de uitvoering van de Prestatie gebruikte Goederen, uw 
voertuigen of personen - kledingonderzoek daaronder 
begrepen - te controleren op de naleving van de instructies 
van TNO en de ter zake bij TNO geldende voorschriften.

14.5 — Wat gaat vóór, naleving van de TNO’s instructies 
en voorschriften of de Arbeidsomstandighedenwet? 
Naleving van de instructies van TNO en de ter zake bij TNO 
geldende voorschriften en de door TNO voor de uitvoering 
opgegeven tijden, ontslaan u niet van de plicht zorg te 
dragen voor de naleving van de bepalingen van de 
Arbeidsomstandighedenwet door uzelf en uw Personeel.
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15 WANNEER DIENT U TE LEVEREN?

15.1 — Wanneer dient u TNO de Prestatie te leveren?  
De Levering dient plaats te vinden op het overeengekomen 
tijdstip, tenzij TNO schriftelijk met een ander tijdstip heeft 
ingestemd. De met u overeengekomen datum, -data, of 
-termijn(en) voor Levering geldt, dan wel of gelden, als vast 
en fataal.

15.2 — Is deellevering toegestaan? U dient de Prestatie in 
één keer te leveren, tenzij TNO en u schriftelijk zijn overeen-
gekomen dat deelleveringen zijn toegestaan.

15.3 — Wat als u eerder wenst te leveren? Indien u de 
Prestatie eerder dan op het overeengekomen tijdstip aan 
TNO wenst te leveren, kan dat uitsluitend indien u hiervoor 
de voorafgaande schriftelijk toestemming van TNO heeft 
verkregen. Eventuele toestemming voor eerdere Levering 
leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van 
betaling.

15.4 — Wat als te late levering dreigt? Indien een 
overschrijding van de overeengekomen termijn voor 
Levering dreigt, of redelijkerwijze is te voorzien, dient u TNO 
hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Als dan 
zult u op eerste, schriftelijke verzoek van TNO, TNO de 
vertragingsschade te vergoeden. 

15.5 — Wat als u te laat levert? Indien u de overeen-
gekomen termijn voor Levering overschrijdt, geldt dit als 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst van u en bent u in verzuim, tenzij de 
vertraging (noch de vergroting daarvan) op geen enkele 
wijze aan u te wijten is, of krachtens de wet of verkeersop-
vatting voor uw rekening dient te komen.

15.6 — Wanneer bent u TNO een boete verschuldigd bij te 
late levering? Bij overschrijding van de overeengekomen 
termijn voor Levering bent u TNO, naast de rechten van 
TNO op schadevergoeding op grond van de wet, een boete 
verschuldigd van één tiende (0,1) procent van de overeen-
gekomen prijs voor elke dag waarmee de overeengekomen 
termijn voor Levering is overschreden tot een maximum van 
tien (10) procent van de overeengekomen prijs, tenzij uw 
tekort schieten in de nakoming u niet kan worden toegere-
kend. TNO is gerechtigd deze boete direct in mindering te 
brengen op de prijs die TNO u krachtens de Overeenkomst 
is verschuldigd.

15.7 — Wat als TNO u verzoekt later te leveren? TNO is 
bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige 
lasten voor u met zich zou brengen. In dat geval bent u 
verplicht de Goederen, zonder meerkosten voor TNO op te 
slaan of anderszins onder u te (doen) houden alsmede 
verzekerd te houden tot het moment van de uitgestelde 
Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor u met zich zou 
brengen. Indien de uitgestelde Levering onevenredige 
lasten voor u met zich zou brengen, zullen u en TNO in 
overleg treden om tot een voor beide Partijen redelijke en 

acceptabele regeling te komen. Het bepaalde in 15 is van 
overeenkomstige toepassing op de door de TNO uitgestelde 
termijn van Levering, met dien verstande dat uw verzuim, 
zonder voorafgaande ingebrekestelling, eerst intreedt na 
overschrijding van de uitgestelde leverings-datum, -data of 
-termijnen.

16 HOE VINDT ACCEPTATIE VAN DE LEVERING 
  PLAATS?

16.1 — Is TNO verplicht te betalen voor de Acceptatie van 
de Prestatie? TNO is niet verplicht tot enige betaling aan u 
voordat Acceptatie heeft plaatsgevonden. Betalingen die 
TNO voorafgaand aan Acceptatie verricht, vinden steeds 
plaats onder de opschortende voorwaarde van Acceptatie.

16.2 — Hoe informeert TNO u over de Acceptatie van de 
Prestatie? TNO deelt u binnen veertien (14) dagen na 
Levering mee of TNO de Prestatie accepteert. Acceptatie 
omvat tevens de Documentatie. TNO zal dit u meedelen 
door een expliciet daarvoor bedoelde mededeling aan u.

16.3 — Wat als TNO meer tijd nodig heeft voor de 
Acceptatie van de Prestatie? Als TNO niet in staat is om 
binnen de in 16.2 genoemde termijn aan u mee te delen of 
TNO de Prestatie accepteert, meldt TNO u dat, voor afloop 
van die termijn, onder opgaaf van redenen en van de 
termijn waarbinnen TNO alsnog aan u zal meedelen of TNO 
de Prestatie accepteert.

16.4 — Wat als TNO u niet informeert over de Acceptatie 
van de Prestatie? Als een mededeling van TNO als bedoeld 
in 16.2 of 16.3 uitblijft of als de aanvullende termijn voor 
Acceptatie als bedoeld in 16.3, zonder nader bericht van 
TNO is verstreken, geldt de Prestatie als door TNO 
geaccepteerd.

16.5 — Waartoe bent u verplicht als TNO de Prestatie 
accepteert ondanks enige Gebreken? Indien TNO de 
Prestatie accepteert ondanks de geconstateerde aanwezig-
heid van een of meer Gebreken, stelt TNO u daarvan in 
kennis bij de mededeling bedoeld in 16.2. U dient die 
Gebreken te herstellen met in achtneming van het 
bepaalde in 12.4.

17 HOE WORDT DE PRIJS BEPAALD EN WAT 
  IS DAARBIJ INBEGREPEN?

17.1  — Welke prijs wordt in rekening gebracht als 
tevoren geen prijs is bepaald? Als met u tevoren niet 
uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, dan 
geldt dat u de Prestatie tegen een op basis van nacalculatie 
vastgestelde prijs op de leveringsconditie bepaald in 13, zult 
leveren en in rekening brengen. Deze op basis van nacalcula-
tie vastgestelde prijs, zal een redelijke vergoeding niet 
overstijgen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming 
van TNO. Deze op basis van nacalculatie vastgestelde prijs is 
exclusief de door u (in overleg met TNO en na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van TNO) gemaakte onkosten. 
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17.2 — Wat betekent ‘vaste prijs’? Als met u een ‘vaste 
prijs’ voor de Prestatie is overeengekomen, dan geldt 
derhalve dat deze prijs inclusief alle kosten van levering is 
en dat alle verpakkings-, vracht- en verzekeringskosten, 
douanekosten, in- en uitvoerrechten en kosten van 
(installatie )werkzaamheden als bedoeld in 10.1, geacht 
worden hierin te zijn inbegrepen. Eventuele valutarisico’s 
zijn eveneens voor uw rekening. U heeft naast de overeen-
gekomen ‘vaste prijs’ geen recht op enige (bij)betaling uit 
welken hoofde dan ook, tenzij u en TNO schriftelijk, 
uitdrukkelijk anders zijn overeen gekomen. 

17.3  — Wat betekent ‘richtprijs’? Als met u een ‘richtprijs’ 
is overeengekomen voor de Prestatie dan geldt deze prijs 
als een schatting van de prijs voor de Prestatie, inclusief de 
door u (in overleg met TNO en na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van TNO) gemaakte onkosten. In geval met u 
een ‘richtprijs’ is overeengekomen, dan zal de prijs voor de 
Prestatie, inclusief de door u (in overleg met TNO) gemaakte 
onkosten, niet meer dan 10 (tien) procent hoger liggen dan 
de richtprijs, behoudens voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van TNO. Als met u een ‘richtprijs’ is overeen-
gekomen dan verschaft u TNO voor de totstandkoming van 
de Overeenkomst een specificatie in mensuren, mensuurta-
rieven, directe materiële kosten en, als dat van toepassing 
is, kosten van outillagegebruik en -outillagetarieven.

18 WANNEER MOET DE PRIJS WORDEN BETAALD?

18.1 — Wanneer betaalt TNO? TNO zal u de prijs voort-
vloeiend uit de Overeenkomst binnen dertig (30) dagen 
betalen te rekenen van 
a. het moment van ontvangst en Acceptatie door TNO van 

de Prestatie, indien TNO alsdan in het bezit is van een 
met de Prestatie overeenstemmende factuur of

b. het moment van ontvangst van een met de ontvangen en 
geaccepteerde Prestatie overeenstemmende factuur, 
indien de factuur op een later moment wordt ontvangen 
na TNO’s ontvangst en Acceptatie van de Prestatie. 

Betaling door TNO van uw factuur ontslaat u niet van enige 
garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de 
Overeenkomst

18.2 — Mag TNO haar betaling verrekenen met een 
vordering op u? Als TNO nog een vordering op u heeft - uit 
welken hoofde dan ook - is TNO steeds gerechtigd haar 
betalingsverplichting(en) jegens u te verminderen of te 
verrekenen met onze vorderingen op u.

18.3 — Welke zekerheid kan TNO van u verlangen bij 
vooruitbetaling of deelbetaling? Als u en TNO vooruit-beta-
ling of deelbetaling zijn overeengekomen, dan is TNO gerech-
tigd van u een (bank)garantie te verlangen ter grootte van die 
vooruitbetaling(en) of deelbetaling(en) overeenkomstig het bij 
de Algemene Inkoopvoorwaarden als bijlage 1 gevoegde 
model afgegeven door een door TNO aanvaarde kredietinstel-
ling. De kosten van de (bank)garantie komen voor uw 
rekening. Zaken van u die zich bij TNO bevinden, mag TNO 
vasthouden totdat de overeengekomen Prestatie is geleverd.

18.4 — Welke eisen mag TNO aan de factuur stellen? U 
dient TNO uw factuur te zenden met daarop alle gegevens 
waarvan TNO met u is overeengekomen dat u deze dient te 
vermelden, doch ten minste het bestelnummer of inkoopor-
dernummer, en eventuele andere coderingen welke TNO in 
haar acceptatie van uw aanbod vermeldde alsmede de 
vermeldingen waartoe u krachtens geldende wet- en 
regelgeving, waaronder mede begrepen belasting-, 
zorgverzekerings-, en sociale verzekeringswetgeving, bent 
gehouden. Deze factuur dient u te sturen naar het adres 
vermeld in TNO’s Bestelling of TNO’s aanvaarding van uw 
Offerte.

18.5 — Accepteert TNO elektronische facturen? 
Elektronische facturen zullen slechts worden geaccepteerd 
indien en (uitsluitend) voor zover TNO en u dit schriftelijk, 
uitdrukkelijk, nader zijn overeengekomen.

19 VOOR WELKE SCHADE BENT U JEGENS 
  TNO AANSPRAKELIJK?

19.1 — Waarvoor bent u jegens TNO aansprakelijk? 
Indien u toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van uw 
verplichtingen jegens TNO, bent u jegens TNO aansprakelijk 
voor alle door TNO geleden, dan wel te lijden schade. Uw 
aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot door u bij of ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingescha-
kelde Personeel.

19.2 — Wat als derden TNO of Personeel van TNO, 
aanspreken in verband met uw Prestatie? Als derden TNO 
of Personeel van TNO, aanspreken voor schade die voort-
vloeit uit of samenhangt met de nakoming, niet-nakoming 
of niet-tijdige nakoming van uw verplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst, dan zult u TNO, Personeel van TNO 
en door TNO ingeschakelde natuurlijke of rechtspersonen, 
hiervoor volledig vrijwaren (inclusief het op eerste verzoek 
van TNO overnemen van een gestelde inbreuk of daarmee 
verbonden juridische procedure), tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld van TNO. 

19.3 — Wat als derden TNO of Personeel van TNO, 
aanspreken voor inbreuken op I.E.-rechten door uw 
Prestatie? Indien derden TNO of Personeel van TNO 
aanspreken ter zake van (eventuele) inbreuk op I.E.-rechten 
van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking 
tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke 
daaronder begrepen, bent u naast de vrijwaring bedoeld in 
het vorige lid, ook verplicht om voor uw rekening alle maat-
regelen te treffen die kunnen bijdragen aan voorkoming 
van stagnatie en tot beperking van de te maken extra 
kosten of de te lijden schade als gevolg van bedoelde 
inbreuken. Tevens kan TNO, indien derden TNO of Personeel 
van TNO ter zake van schending van I.E.- rechten aanspra-
kelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, 
geheel of gedeeltelijk ontbinden. Van zijn recht tot ontbin-
ding van de Overeenkomst maakt TNO geen gebruik dan na 
voorafgaand overleg met u.
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19.4 — Kunt u uw aansprakelijkheid jegens TNO of 
Personeel van TNO beperken? Als Personeel van TNO zich 
in verband met de Overeenkomst bevindt op uw terrein of 
gebouwen of op dat van derden, zal TNO of Personeel van 
TNO, niet gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbrief-
jes e.d., die de strekking hebben de aansprakelijkheid van 
u (uit de Overeenkomst of anderszins) geheel of gedeelte-
lijk te beperken. Ook andere beperkingen van aansprake-
lijkheid, bijvoorbeeld in verband met ongevallen die TNO 
Personeel bij de uitvoering van de Overeenkomst op of in 
uw terrein of gebouw overkomen, zult u niet tegen TNO of 
tegen TNO Personeel inroepen.

20 WAT DIENT U HOE TE VERZEKEREN EN TEGEN 
  WELKE RISICO’S?

20.1 — Wat dient u te verzekeren en waar tegen dient u 
te verzekeren? U bent verplicht de te leveren Goederen, 
alsmede de goederen welke u ter be- of verwerking 
ontvangt van TNO in het kader van de Overeenkomst, 
adequaat, op een naar verkeersnormen passende en 
gebruikelijke wijze te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen alle risico’s van schade, verlies, diefstal en waarde-
vermindering, tot het moment, dat het risico op grond van 
30.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden op TNO is 
overgegaan. Voorts dient u zich op een naar verkeersnor-
men passende en gebruikelijke wijze te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid, 
waaronder mede begrepen de verzekering van de beroeps- 
en bedrijfsaansprakelijkheid.

20.2 — Hoe dient u te verzekeren en welke nadere 
voorwaarden dient u in acht te nemen? U dient de risico’s 
genoemd in 20.1 adequaat op een naar verkeersnormen 
passende en gebruikelijke wijze te verzekeren en verzekerd 
te houden bij een verzekeringsmaatschappij die over een 
vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) beschikt, op 
gebruikelijke polisvoorwaarden. De verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid biedt dekking voor ten minste 
EURO 1.250.000 per aanspraak, met een minimale jaar-
lijkse uitkering van 200% van dit bedrag. Voor de duur van 
de Overeenkomst zegt u een verzekering als bedoeld in 20 
niet op zonder voorafgaande toestemming van TNO. 
Evenmin wijzigt u de voorwaarden waaronder deze verzeke-
ring werd aangegaan uit eigen beweging ten nadele van 
TNO.

20.3 — Hoe informeert u TNO omtrent uw betaling van de 
verzekeringspremie? Op eerste verzoek van TNO overlegt 
u aan TNO onverwijld bewijs van betaling van de premie 
van een krachtens 20 verplichte verzekering waarbij u, 
behoudens in het geval wettelijke verplichtingen daaraan in 
de weg staan, mededeling doet van eerdere claims onder 
dezelfde polis in het lopende verzekeringsjaar.

20.4 — Mag TNO cessie van (uw aanspraken op) uw 
verzekeringspenningen verlangen? Indien TNO u aanspra-
kelijk heeft gesteld uit hoofde van de Overeenkomst, dient 
u op verzoek van TNO daarmee verband houdende aan-

spraken ter zake van een uitkering van verzekeringspennin-
gen uit hoofde van de verzekering als bedoeld in 20, 
onverwijld aan TNO te cederen. U machtigt TNO door het 
aangaan van de Overeenkomst onherroepelijk om de akte 
van cessie alsdan in uw naam te ondertekenen en aan uw 
verzekeraar mee te delen. U deelt deze cessie in dat geval 
ook zelf onverwijld aan uw verzekeraar mee.

20.5 — Mag u regres van uw verzekeraars op TNO 
toestaan? U dient regres van uw verzekeraar op TNO in de 
desbetreffende polissen uit te doen sluiten en vrijwaart 
bovendien TNO tegen ieder regres van uw verzekeraars op 
TNO. Indien u Goederen van TNO onder u houdt, bent u 
verplicht TNO als medeverzekerde op de desbetreffende 
verzekeringspolissen te doen vermelden.

21 WIE KOMEN WELKE RECHTEN TOE 
  T.A.V. ACHTERGROND?

21.1 — Welke rechten komen TNO toe t.a.v. uw 
Achtergrond? Alle rechten die u bezit ten aanzien van uw 
Achtergrond blijven bij u berusten en u mag uw Achtergrond 
steeds blijven gebruiken, ook ten behoeve van derden. Voor 
zover de Prestatie tot stand komt met gebruikmaking van 
uw Achtergrond of het gebruik van de Prestatie uw 
Achtergrond behoeft, verleent u aan TNO een wereldwijd, 
onbeperkt, niet-exclusief, overdraagbaar, eeuwigdurend, 
niet-opzegbaar gebruiksrecht zonder dat TNO daarvoor 
enige vergoeding is verschuldigd. U garandeert in dat geval 
ten volle gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbe-
doeld gebruiksrecht inclusief de daarin opgenomen ‘third 
party’ bestanddelen. In geval van Software (als hierna 
gedefinieerd in 36) omvat dit recht tevens het zgn. 
compilatieauteursrecht op de combinatie van de door u 
gebruikte Achtergrond en Voorgrond, en eventuele 
gebruikte ‘third party’ bestanddelen zoals ‘libraries’ en 
‘redistributables’.

21.2 — Welke rechten komen u toe t.a.v. TNO 
Achtergrond? Alle rechten die TNO bezit ten aanzien van 
onze Achtergrond blijven bij TNO berusten en u verkrijgt 
geen recht onze Achtergrond te gebruiken, behalve indien 
en (uitsluitend) voor zo ver nodig voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

21.3 — Wat spreken u en TNO verder af ten aanzien van 
TNO Achtergrond die TNO aan u ter beschikking stelt? 
Alle zaken, tekeningen, modellen, gereedschappen, 
specificaties, bestekken en instructies, welke TNO in het 
kader van de Overeenkomst of ter bepaling van uw aanbod 
aan TNO aan u heeft verstrekt worden mede tot onze 
Achtergrond gerekend. U bent verplicht deze zaken, 
tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, 
bestekken en instructies van duidelijke kenmerken te 
voorzien zodat zij kunnen worden onderscheiden van 
andere delen van de Prestatie. In het geval u door natrek-
king (of zaaksvorming) eigenaar bent geworden van een 
Zaak van TNO, dan bent u verplicht de eigendom van de 
hoofdzaak (of de nieuwe Zaak) aan TNO over te dragen. U 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN TNO - JUNI 2014



13

zult de in in 21.3 genoemde zaken op eerste verzoek van 
TNO doch uiterlijk bij de laatste overeengekomen Levering 
aan TNO terugzenden, bij gebreke waarvan TNO zijn 
betalingsverplichtingen mag opschorten of de kosten van 
vervanging van de niet teruggezonden zaken en eventuele 
andere hieruit voortvloeiende schade in mindering kan 
brengen op de aan u te verrichten betalingen. Indien 
terzake vooruitbetaling aan u een (bank)garantie is 
bedongen overeenkomstig 18.3, zal de (bank)garantie van 
kracht blijven tot het moment waarop u de in 21.3 
genoemde zaken aan TNO heeft teruggezonden. 

22 WIE KOMT WELKE RECHTEN TOE 
  T.A.V. VOORGROND?

22.1 — Wie komen welke rechten toe t.a.v. Voorgrond? 
Indien u in het kader van de Prestatie (delen van) 
Voorgrond tot stand heeft gebracht, dan komen de 
I.E.-rechten daarop (of het exclusieve recht om deze te 
vestigen), toe aan TNO. Deze I.E. rechten worden op grond 
van de Overeenkomst door u op het moment van het 
ontstaan daarvan aan TNO overgedragen, welke overdracht 
door TNO reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Bepalend 
voor de omvang van dat I.E.-recht (of het exclusieve recht 
om deze te vestigen), is de schriftelijke documentatie met 
betrekking tot de Prestatie. In geval van programmatuur 
omvat dit recht tevens het zgn. compilatieauteursrecht op 
de combinatie van de door u gebruikte Achtergrond en 
Voorgrond, en eventuele gebruikte third party bestandde-
len zoals libraries en redistributables. 

22.2 — Welke medewerking mag TNO van u verwachten 
ten aanzien van de overdracht van Voorgrond? Voor zover 
voor de overdracht van de I.E.-rechten, bedoeld in 22, een 
nadere akte zou zijn vereist, machtigt u TNO reeds nu voor 
alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en 
namens u te ondertekenen, onverminderd de verplichting 
van u om op eerste verzoek van TNO aan de overdracht van 
deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij 
voorwaarden te kunnen stellen. U machtigt voor zover 
nodig TNO hierdoor onherroepelijk om de overdracht van 
deze I.E.-rechten in de desbetreffende registers te doen 
in- of overschrijven. Tevens doet u hierbij afstand jegens 
TNO van alle eventueel aan u toekomende zogenaamde 
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in 
de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand 
toelaat. U doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens de aan 
uw zijde betrokken hulppersonen, afstand jegens TNO van 
alle eventueel aan deze hulppersonen toekomende 
persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke 
regelgeving zodanige afstand toelaat.

22.3 — Wat als wordt vermoed dat de Voorgrond kan 
worden beschermd? Als u of TNO vermoedt dat (een deel 
van) de Voorgrond kan worden beschermd door het 
verrichten van een nadere handeling (bijvoorbeeld 
octrooiering), zullen u en TNO elkaar hierover informeren. 
Degene die het recht heeft dat deel van de Voorgrond te 
beschermen, zal de ander berichten over de uitoefening 

van dat recht en tevens informeren over de specifieke 
inhoud daarvan. TNO en u zullen elkaar in geval van 
bescherming van (delen van) de Voorgrond, door het 
verrichten van een nadere handeling (bijvoorbeeld 
octrooiering), de voor de vestiging van het recht redelijker-
wijs vereiste medewerking verlenen. In het geval (een deel 
van) de Voorgrond is of wordt beschermd, blijven de 
krachtens de Overeenkomst en de Algemene 
Inkoopvoorwaarden of krachtens een afzonderlijke 
overeenkomst verleende gebruiksrechten onveranderd.

23 WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS DE OVEREENKOMST 
  NIET WORDT NAGEKOMEN?

23.1 — Wat als de geleverde Prestatie niet beantwoord 
aan de Overeenkomst? Als de door of namens u geleverde 
Prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoord (‘non-
conformiteit’), heeft TNO het recht om, naast alle andere 
rechten en vorderingen van TNO, van u te verlangen dat u 
zonder enige extra betaling of andere vergoeding van TNO,
a. het ontbrekende alsnog binnen redelijk termijn doch 

uiterlijk binnen 10 werkdagen levert, 
b. het geleverde Goed binnen redelijk termijn doch uiterlijk 

binnen 10 werkdagen herstelt of
c. de geleverde Zaak binnen redelijk termijn doch uiterlijk 

binnen 10 werkdagen vervangt.

23.2 — Tot wanneer kan TNO een beroep doen op non- 
conformiteit? TNO kan jegens u er geen beroep meer op doen 
dat de Prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoordt, 
indien TNO de Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis 
heeft gesteld binnen 60 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. 
Indien u van TNO een dergelijke kennisgeving ontvangt, 
verhelpt u binnen een door TNO, overeenkomstig het bepaalde 
in 11.5, gestelde termijn het Gebrek of de non-conformiteit.

23.3 — Wat zonderen u en TNO uit van niet-toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming (overmacht)?  
Onder niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
(overmacht) wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan 
Personeel, stakingen, arbeidsongeregeldheden van door u 
bij of ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst 
ingezet Personeel, ziekte van bij of ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst ingezet Personeel, grond-
stoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 
ongeschiktheid van voor de uitvoering van de Prestatie 
benodigde Goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproble-
men aan uw zijde of tekortschieten van door u ingescha-
kelde derden. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming dertig (30) kalenderdagen heeft voortge-
duurd, is TNO gerechtigd de Overeenkomst éénzijdig te 
ontbinden met onmiddellijke ingang door toezending van 
daartoe strekkende verklaring zonder enige verplichting 
van TNO om uit deze ontbinding voortvloeiende of daarmee 
samenhangende schade te vergoeden.
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24 WANNEER EINDIGT DE OVEREENKOMST 
  EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN DAARVAN?

24.1 — Wanneer eindigt de Overeenkomst?  
De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddel-
lijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoe-
ding indien:
a. u in staat van faillissement wordt verklaard,
b. u (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend,
c. uw onderneming wordt geliquideerd, of
d. conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een 

substantieel gedeelte van de te leveren Goederen
e. in geval overtreding van het bepaalde in 27.2.

24.2 — Wanneer kan TNO de Overeenkomst tussentijds 
beëindigen? Indien u uw verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt, 
kan TNO de Overeenkomst tussentijds, éénzijdig opzeggen 
of ontbinden met onmiddellijke ingang door toezending van 
een daartoe strekkende verklaring zonder enige verplich-
ting van TNO om daaruit voortvloeiende of daarmee samen-
hangende schade te vergoeden en onverlet uw verplichting 
om TNO de schade te vergoeden die voortvloeit uit of 
samenhangt met uw niet, niet-behoorlijke of niet-tijdige 
nakoming van uw verplichtingen uit de Overeenkomst.

24.3 — Wat als TNO de Overeenkomst om een andere 
reden tussentijds wenst te beëindigen? In andere 
gevallen dan genoemd onder 24.1 en 24.2 kan TNO de 
Overeenkomst als deze de levering van Diensten of het tot 
stand brengen van Werken betreft, tussentijds éénzijdig 
ontbinden of opzeggen met onmiddellijke ingang door 
toezending van daartoe strekkende verklaring waarbij TNO 
alsdan verplicht wordt u een in redelijkheid vast te stellen 
vergoeding voor door de u gemaakte kosten en gederfde 
winst op reeds uitgevoerd werk, waarop in mindering strekt 
eventuele opbrengsten van reeds uitgevoerd werk voor de 
Leverancier, te betalen.

24.4 — Hoe dient de Overeenkomst tussentijds te worden 
beëindigd? Tussentijdse ontbinding of opzegging van de 
Overeenkomst geschiedt in de in 24.1 onder a. tot en met 
d. genoemde situaties van rechtswege met onmiddellijke 
ingang en in alle andere situaties schriftelijk. Als datum 
waarop de Overeenkomst in dat laatste geval eindigt, geldt 
de datum waarop u de schriftelijke mededeling inzake de 
tussentijdse ontbinding of opzegging ontvangt, redelijker-
wijs geacht moet worden te hebben ontvangen of de in die 
mededeling genoemde latere datum.

24.5 — Wat zijn de gevolgen van gedeeltelijke beëindi-
ging? Bij gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de 
Overeenkomst heeft TNO het recht, onverminderd onze 
rechten op schadevergoeding op grond van de wet, 
a. reeds geleverde Goederen voor uw rekening en risico 

naar u terug te zenden met terugvordering van reeds 
gedane betalingen, dan wel 

b. de Overeenkomst zelf of door derden te laten uitvoeren, 
eventueel met gebruikmaking van de het reeds door de 

Leverancier geleverde en
c. voorts zijn alle vorderingen van TNO als gevolg van de 

ontbinding van de overeenkomst, daarin begrepen alle 
vorderingen van schadevergoeding, terstond en in zijn 
geheel opeisbaar. 

24.6 — Welke medewerking dient u te verlenen in geval 
van (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst? 
Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) 
eindigt, doet u op eerste verzoek van TNO datgene wat 
redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat een 
nieuwe Leverancier, of TNO zelf, zonder belemmeringen de 
uitvoering van de Overeenkomst kan overnemen, met 
inbegrip van verschaffing door of namens u  van alle 
rechten ten aanzien van reeds ontstane Voorgrond en uw 
Achtergrond als bepaald in 21. en 22., de uitvoering kan 
overnemen of een soortgelijke Prestatie (ten behoeve van 
TNO) kan verrichten. Tevens retourneert u aan TNO 
onverwijld alle haar door TNO ter hand gestelde documen-
ten, boeken, bescheiden en andere goederen (waaronder 
begrepen gegevens en informatiedragers). In geval de 
Overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd, anders dan 
van rechtswege eindigt krachten 24.1, of krachtens het 
bepaalde in 24.2, zult u de in dit lid bedoelde Diensten 
verrichten tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven 
en condities of bij gebreke daarvan tegen de in het 
algemeen door u gehanteerde tarieven en nader overeen te 
komen condities. 

24.7 — Welke bepalingen blijven ook na het einde van de 
Overeenkomst van kracht? In geval de Overeenkomst op 
enigerlei wijze eindigt, blijven de bepalingen welke de 
strekking hebben ook na het einde van de Overeenkomst 
onverminderd van kracht te blijven, zoals, ofschoon niet 
beperkt tot, de bepalingen betreffende aansprakelijkheid, 
garantie, gebruiksrechten, geheimhouding, betaling, 
rechts- en rechterskeuze, onverkort van kracht. 

24.8 — Mag TNO in geval van (tussentijdse) beëindiging 
van de Overeenkomst ook samenhangende overeenkom-
sten beëindigen? Indien TNO met u twee of meer samen-
hangende Overeenkomsten heeft gesloten, mag TNO in de 
gevallen bedoeld in 24.1, 24.2 en 24.3 ook de andere 
Overeenkomst(en) op de in 24 aangegeven wijze opzeggen. 
Van samenhang als hiervoor bedoeld, moet blijken uit de 
(bijbehorende) Overeenkomsten.

24.9 — Welke instantie zal een geschil tussen u en TNO 
beslechten? Als bij of naar aanleiding van de Overeen-
komst, de aanvaarding of de uitvoering van de Overeen-
komst (of daarmee samenhangende overeenkomsten) een 
geschil ontstaat dat TNO en u niet onderling kunnen 
oplossen, zal dat - door of namens u of door TNO - uitslui-
tend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den 
Haag.
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25 WAT DIENT U GEHEIM TE HOUDEN OMTRENT 
  DE OVEREENKOMST?

25.1 — Hoe spreken u en TNO geheimhouding af vóór u 
en TNO een Overeenkomst hebben gesloten? Voor de 
periode tussen het uitbrengen van de Offerte en de aan-
vang van de uitvoering van de Opdracht, kunnen TNO en u 
geheimhouding uitsluitend vastleggen in een schriftelijke 
(geheimhoudings)overeenkomst.

25.2 — Welke informatie van TNO dient u geheim te 
houden? U met inbegrip van uw Personeel, dient alle 
gegevens of kennis welke in het kader van de Overeen-
komst of ter bepaling van uw aanbod aan TNO door TNO 
aan u ter beschikking is gesteld of welke u op andere wijze 
ter kennis is gekomen en waarvan in redelijkheid vaststaat 
dat deze gegevens of kennis geheim moeten worden 
gehouden, geheim te houden. Tot deze gegevens en kennis 
worden in ieder geval gerekend alle tekeningen, modellen, 
constructies, schema’s, technische bescheiden en andere 
bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van 
het woord, welke u in het kader van de Overeenkomst ter 
kennis zijn gebracht of gekomen.

25.3 — Wat is u verder niet toegestaan ten aanzien van 
geheim te houden informatie? Het is u verboden de in het 
kader van de Overeenkomst aan u verstrekte zaken te 
kopiëren of te vermenigvuldigen, anders dan nodig bij de 
uitvoering van de Overeenkomst of ter bepaling van uw 
aanbod aan TNO. Alle eventuele vervaardigde kopieën zijn 
eigendom van TNO. Originelen en kopieën moeten door u bij 
het einde van de Overeenkomst aan TNO ter beschikking 
worden gesteld.

25.4 — Mag u de naam TNO gebruiken? U zult in publica-
ties of reclame-uitingen geen melding maken van de 
Overeenkomst met TNO en de naam van TNO niet als 
referentie gebruiken dan na onze voorafgaande schriftelijke  
uitdrukkelijke toestemming.

25.5 — Wat is uitgezonderd van uw verplichting tot 
geheimhouding? Uitgezonderd van uw verplichting tot 
geheimhouding krachtens de Overeenkomst zijn:
a. gegevens die u reeds bezit voordat u daarvan bij de 

uitvoering van de Overeenkomst kennisneemt;
b. gegevens van algemene bekendheid, of gegevens die 

algemeen bekend worden zonder dat dat u kan worden 
verweten;

c. gegevens die u rechtmatig heeft verkregen van een 
derde of door eigen onderzoek zonder enig gebruik van 
geheime gegevens die TNO u ter beschikking stelde in 
het kader van de Overeenkomst.

25.6 — Wanneer bent u niet meer verplicht tot geheim-
houding? U bent niet meer verplicht tot geheimhouding als 
u krachtens een uitspraak van een rechter of publiekrech-
telijk toezichtorgaan wordt verplicht informatie te verstrek-
ken. Indien mogelijk zult u in overleg met de TNO treden 
voordat u in dat geval informatie verstrekt.

25.7 — Wat als TNO wenst dat gegevens worden gerubri-
ceerd? TNO kan van u verlangen (delen van) de in het kader 
van Overeenkomst te verstrekken informatie te rubriceren 
(d.w.z. daaraan een van overheidswege gewenste mate van 
geheimhouding toekennen, bijvoorbeeld overeenkomstig 
het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - 
Bijzondere Informatie (VIRBI). 

26 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN ALS U  
  PERSOONSGEGEVENS VAN OF NAMENS 
  TNO VERWERKT?

26.1 — Welk gebruik mag u maken van persoonsgege-
vens die u door uitvoering van de Overeenkomst ver-
krijgt? Voor zover u in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst persoonsgegevens voor TNO als gedefini-
eerd in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgege-
vens verwerkt, wordt u als bewerker in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt en 
geldt de Overeenkomst tevens als overeenkomst in de zin 
van artikel 14 lid 2 Wbp. U bent niet gerechtigd om op enig 
moment deze persoonsgegevens die u ter beschikking 
krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te 
(doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de 
Overeenkomst een en ander behoudens afwijkende 
wettelijke verplichtingen.

26.2 — Hoe zult u persoonsgegevens die door uitvoering 
van de Overeenkomst verkrijgt beveiligen? U zult in het in 
26.1 bedoelde geval passende technische en organisatori-
sche beveiligingsmaatregelen treffen om de in 26.1 
gedefinieerde persoonsgegevens 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 tenuitvoerleg-
ging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de 
risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen 
gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op 
gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de 
in 26.1 gedefinieerde persoonsgegevens te voorkomen. U 
legt deze door u getroffen maatregelen schriftelijk vast.

26.3 — Hoe dient u persoonsgegevens die u door 
uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt, te verwerken? 
U verwerkt deze persoonsgegevens, op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasse-
lijke wet- en regelgeving alsmede een eventueel toepasse-
lijke gedragscode van TNO. Het voorgaande geldt onverkort 
ook voor grensoverschrijdende verzending, distributie of 
verstrekking van de in 26.1 gedefinieerde persoonsgege-
vens naar niet EU-landen.

26.4 — Wat als betrokkenen u verzoeken persoonsgege-
vens die door uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt 
te laten verwijderen of corrigeren?  
U verleent TNO volledige medewerking om betrokkenen in 
de zin van artikel 1 onder f Wbp:
a. inzage in hun in 26.1 gedefinieerde persoonsgegevens te 

laten krijgen, 
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b. de in 26.1 gedefinieerde persoonsgegevens te laten 
verwijderen of te corrigeren, en

c. aan te laten tonen dat de in 26.1 gedefinieerde per-
soonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij 
incorrect zijn of, indien TNO het standpunt van betrok-
kene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn 
persoonsgegevens als incorrect beschouwt.

27 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. OVERNAME 
  VAN WERKNEMERS, OMKOPING EN BELANGEN-
  VERSTRENGELING?

27.1 — Wat spreken u en TNO af t.a.v. overname van 
personeel van elkaar? TNO en u zullen zonder toestem-
ming van de andere Partij, tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, 
geen werknemers van de andere Partij in dienst nemen of 
met die werknemers over indiensttreding onderhandelen. 
Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond 
onthouden.

27.2 — Wat spreken u en TNO af t.a.v. omkoping? Partijen 
zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van 
elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, 
voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, 
beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook, 
welke kan worden uitgelegd als een onwettige praktijk. In 
geval TNO een dergelijke praktijk constateert, kan TNO de 
Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke 
ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn 
gehouden.

27.3 — Waartoe is TNO gerechtigd als belangenverstren-
geling blijkt? Indien blijkt dat een werknemer van TNO een 
al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij u of ten tijde 
van de onderhandelingen over de totstandkoming van de 
Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat TNO daarover vóór 
het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan TNO de 
Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke 
ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn 
gehouden. Tevens zult u anders dan met toestemming van 
TNO, bij de uitvoering van de Overeenkomst geen 
Personeel betrekken dat in een periode van twee jaar 
voorafgaand aan de werkzaamheden bij TNO in dienst is 
geweest.

28 WAT KOMEN TNO EN U OVEREEN T.A.V. 
  EXPORTWET- EN REGELGEVING? 

28.1 — Waar staat u jegens TNO voor in t.a.v. naleving 
van Exportwet- en regelgeving? Door aanvaarding van de 
Offerte of door het aangaan van de Overeenkomst staat u 
er jegens TNO voor in dat u - met inbegrip uw Personeel- 
zich in verband met de uitvoering van de Overeenkomst in 
ruimste zin, zult onthouden van enige overtreding van 
Exportwet- of regelgeving of enige wijze van gebruikmaking 
van de Prestatie of de resultaten daarvan indien daardoor 
Exportwet- of regelgeving zou worden overtreden. 
‘Exportwet- of regelgeving’ als bedoeld in 28.1 dient te 

worden opgevat als alle alsdan geldende EU en USA wet- en 
regelgeving voor 
a. de regulering van de export en import van militaire 

goederen en goederen voor tweeërlei gebruik ofwel 
dual-use goederen (samen ook wel aangeduid als 
‘strategische goederen’) en

b. chemische stoffen alsmede 
c. landen of personen waar tegen sancties zijn ingesteld 

door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR), 
door de Europese Unie (EU) of de Nederlandse overheid. 

U vrijwaart TNO voor aanspraken van derden die zijn 
gegrond op enige overtreding door u of door uw Personeel 
van Exportwet- of regelgeving met inbegrip van enige wijze 
van gebruikmaking van de Prestatie of de resultaten 
daarvan indien daardoor Exportwet- of regelgeving zou 
worden overtreden.

28.2 — Wat als een export- of importvergunningen nodig 
is voor de uitvoering van de Overeenkomst? Indien in het 
kader van de Overeenkomst uit hoofde van Exportwet- of 
regelgeving of anderszins een export- of importvergunning 
dient te worden verleend door een regering of enige 
regeringsinstantie of indien de uitvoering van de Overeen-
komst anderszins is beperkt of verboden vanwege 
Exportwet- of regelgeving, dient de Leverancier TNO hiervan 
onverwijld in kennis te stellen. Alsdan kan TNO overgaan tot 
opschorting van haar verplichtingen en tot opschorting van 
de rechten van de Leverancier met betrekking tot de 
betreffende Levering, tot de vereiste vergunning is 
verleend, dan wel voor de duur van de betreffende 
beperking of het betreffende verbod. 

28.3 — Wat als een export- of importvergunning niet 
wordt verleend? Indien een in 28.2 bedoelde, vereiste 
vergunning niet binnen een redelijke termijn wordt verleend 
of de betreffende beperking of verbod niet binnen redelijke 
termijn is opgeheven, kan TNO de Overeenkomst beëindi-
gen zonder daardoor tot enige verplichting jegens de 
Leverancier te worden gehouden. Het niet-verkrijgen van 
een export- of importvergunning wordt beschouwd als 
overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming).

28.4 — Wat als een ‘end-user statement’ is vereist? 
Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
een verklaring omtrent de eindgebruiker (‘end-user 
statement’) van de Levering of een vergelijkbaar importdo-
cument of -vergunning is vereist, zult u TNO daarvan 
onverwijld in kennis stellen en zal TNO u, voor zover dat 
redelijkerwijs van TNO kan worden verlangd, die verklaring 
op uw eerste schriftelijke verzoek daartoe, aan u doen 
toekomen.

ONDERDEEL B. LEVERING VAN ZAKEN

29 WAAROP IS DIT ONDERDEEL VAN TOEPASSING?

29.1 — Dit onderdeel B van de Algemene Inkoopvoor-
waarden is van toepassing, indien u voor de uitvoering  
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van uw Overeenkomst (mede) Zaken levert. Onderdeel A 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden is echter ook steeds 
van toepassing.

30 WANNEER VERKRIJGT TNO DE EIGENDOM VAN 
  EEN ZAAK EN GAAT HET RISICO OP TNO OVER?

30.1 — Wanneer verkrijgt TNO de eigendom? De eigen-
dom van een Zaak gaat over op TNO op het moment van 
Acceptatie of bedrijfsklare oplevering daarvan of op het 
moment van de eerste betaling door TNO. Door de eerste 
betaling van TNO houdt u vanaf dat moment de Goederen 
voor TNO. Maakt TNO gebruik van haar recht als bedoeld in 
18.3 dan gaat eigendom eerst over op het moment van 
Levering.

30.2 — Wanneer gaat het risico op TNO over? Het risico 
van een Zaak gaat over op TNO op het moment dat de 
eigendom van de Zaak op TNO overgaat, tenzij u de Zaak 
voor TNO houdt, in welk geval het risico op TNO overgaat op 
het moment van Acceptatie van de geleverde Zaak of de 
bedrijfsklare oplevering daarvan. Indien u zich jegens TNO 
heeft verplicht om een bepaald Werk tot stand te brengen, 
gaat het risico van het tot stand gebrachte Werk of een 
daarvan deel uitmakende, geleverde Zaak eerst over op 
TNO, nadat TNO het Werk heeft aanvaard. Indien u en TNO 
een bedrijfsklare oplevering zijn overeengekomen, gaat het 
risico van het tot stand gebrachte werk of daarvan deel 
uitmakende, geleverde Zaak eerst over op TNO bij bedrijfs-
klare oplevering. Bij afkeuring door TNO van een geleverde 
Zaak blijft het risico daarvan bij u. Als de Leverantie van 
een Zaak bepaalde (installatie ) Diensten door of namens u 
met zich meebrengt, wordt de Zaak pas geacht te zijn 
geleverd na TNO’s acceptatie van de door of namens u in 
dat verband uit te voeren (installatie ) Diensten. 

31 HOE DIENT U EEN ZAAK TE VERPAKKEN?

31.1 — Hoe dient u een Zaak te verpakken? Een Zaak 
moet overeenkomstig de gestelde of gebruikelijke eisen 
van transport en bestemming en wettelijke voorschriften 
deugdelijk zijn verpakt en volgens instructie van TNO zijn 
gemerkt.

31.2 — Wiens eigendom is de verpakking? Alle gebruikte 
verpakking, uitgezonderd leenemballage, wordt met de 
Levering van de bestelde Zaak eigendom van TNO. Leen-
emballage dient u als zodanig duidelijk te kenmerken. 
Retourzending van leenemballage geschiedt voor uw 
rekening en risico.

32 WAT SPREKEN U EN TNO AF T.A.V. DE PLAATS 
  VAN INSTALLATIE?

32.1 — Kunt u de plaats van Installatie tevoren inspecte-
ren? Indien de aard of omvang van de Zaak of de Installatie 
daarvan daartoe aanleiding geeft, kunt u de plaats van 
Installatie van het Goed voorafgaand aan de Levering 
inspecteren.

32.2 — Wat als u meent dat de plaats van Installatie 
ongeschikt is? Indien u meent dat de plaats van Installatie 
ongeschikt is, deelt u dat TNO zo spoedig mogelijk mee. 
Vervolgens zullen u en TNO in onderling overleg een 
geschikte plaats van Installatie bepalen.

33 WAAROVER DIENT U TNO NA LEVERING 
  TE BLIJVEN INFORMEREN?

Indien de aard of de omvang van de Zaak daartoe aanlei-
ding geeft, informeert u TNO gedurende ten minste 2 jaar 
na het sluiten van de Overeenkomst uit eigen beweging 
over mogelijkheden tot verbetering van de van de werking 
van Zaak.

34 WAT SPREKEN U EN TNO AF T.A.V. DOOR DE 
  FABRIKANT VOORGESCHREVEN MODIFICATIE 
  VAN EEN ZAAK?

Indien de fabrikant van een Zaak een modificatie daarvan 
voorschrijft, zult u er voor zorg dragen dat die modificatie 
zo spoedig mogelijk, kosteloos door u of door de fabrikant 
van de van de Zaak wordt uitgevoerd.

ONDERDEEL C. LEVERING VAN 
SOFTWARE

35 WAAROP IS DIT ONDERDEEL VAN TOEPASSING?

35.1 — Dit onderdeel C van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden is van toepassing, indien u voor de 
uitvoering van uw Overeenkomst (mede) Gebruiksrechten 
als gedefinieerd in 36.1 levert. Onderdeel A van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden is echter ook steeds van 
toepassing.

36 WELKE BEGRIPPEN WORDEN GEHANTEERD 
  IN DIT ONDERDEEL?

36.1 — In dit onderdeel C van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden wordt, in aanvulling op het bepaalde in 
1, onder de navolgende begrippen indien met een begin-
hoofdletter gebruikt, verstaan:

Broncode:
het geheel van programma-instructies in hun oorspronke-
lijke programmeertaal met inbegrip van daarbij behorende 
Documentatie, bedoeld voor uitvoering door een computer, 
in een zodanige vorm dat een programmeur die beschikt 
over kennis en ervaring van de gebruikte programmeer-
wijze en techniek, daarmee de programmatuur kan 
wijzigen;
Escrow:
het deponeren van (een kopie van) de Broncode bij een 
onafhankelijke derde opdat TNO deze, bij het in vervulling 
gaan van één of meer in de Escrow-overeenkomst bepaalde 
voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken voor het 
herstellen van fouten en anderszins onderhouden en 
beheren van de Standaardsoftware;
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Gebruiksrecht:
het recht op grond waarvan TNO bevoegd is tot het 
installeren en gebruiken van Standaardsoftware overeen-
komstig het Overeengekomen gebruik met inbegrip van alle 
daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan niet tijdelijke 
verveelvoudigingen en openbaarmakingen;
Installatiekopie:
een gegevensdrager met daarop de Standaardsoftware 
waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend;
Nieuwe versie:
een opvolgende versie van de Standaardsoftware met in 
overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, 
al dan niet onder een andere naam uitgebracht;
Onderhoud:
door u uit te voeren werkzaamheden gericht op het 
herstellen of verbeteren van de Prestatie;
Oplevering:
het aanbieden door u van (onderdelen van) de Prestatie ter 
Acceptatie;
Patch:
als tijdelijk bedoelde correctie van Standaardsoftware;
Rechthebbende:
degene bij wie de I.E.-rechten ter zake de 
Standaardsoftware berusten;
Software:
de door u te leveren set programmaregels zoals die, op 
directe of indirecte wijze, door een computer kan worden 
gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot 
stand te brengen.
Standaardsoftware:
Software die niet exclusief aan TNO beschikbaar wordt 
gesteld.
Verbeterde versie:
een opvolgende versie van de Standaardsoftware waarin 
Gebreken zijn hersteld of de werking daarvan anderszins is 
verbeterd.

37 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. HET 
  GEBRUIKSRECHT OP STANDAARDSOFTWARE?

37.1 — Welk Gebruiksrecht op Standaardsoftware 
verleent u TNO? U verleent aan TNO een wereldwijd, 
onbeperkt, niet-exclusief, overdraagbaar, eeuwigdurend, 
niet-opzegbaar Gebruiksrecht op de Standaardsoftware 
alsmede op Nieuwe versies indien TNO is gerechtigd tot de 
ontvangst daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen over-
dracht door Leverancier aan TNO van octrooi-, auteurs- of 
merkenrechten op de betreffende Standaardsoftware.

37.2 — Wat omvat het verleende Gebruiksrecht op 
Standaardsoftware? In het Gebruiksrecht is, zonder dat 
TNO daarvoor enige additionele vergoeding is verschuldigd, 
in ieder geval begrepen:
a. het recht om alle voor TNO toegankelijke functionalitei-

ten van de Standaardsoftware te gebruiken, ook als die 
niet in de Documentatie staan vermeld;

b. het recht om kopieën van de Standaardsoftware te 
vervaardigen, op te slaan, regelmatig te testen en ‘hot 
standby’ te houden voor het geval van een calamiteit;

c. het recht om de Standaardsoftware voor test- en 
ontwikkeldoeleinden te gebruiken;

d. het recht om de Standaardsoftware zonder enige 
beperking of begrenzing met betrekking tot plek, 
apparatuur, tijdsduur of anderszins te gebruiken 
waaronder begrepen het gebruik daarvan door derden 
ten behoeve van Opdrachtgever.

37.3 — Mag TNO kopieën vervaardigen van de 
Standaardsoftware? TNO mag kopieën van de 
Standaardsoftware vervaardigen en in gebruik nemen zo 
vaak TNO dat voor zijn bedrijfsvoering nodig oordeelt. Als 
TNO daartoe overgaat en om die reden een additionele 
betaling aan u is verschuldigd, deelt TNO dat Leverancier 
binnen 10 werkdagen mee. TNO verwijdert geen aanduidin-
gen van eigendoms- en auteursrechten bij het verveelvoudi-
gen van Standaardsoftware.

37.4 — Hoe mag TNO de Standaardsoftware gebruiken 
voor de Acceptatie daarvan? Tot het moment van 
Acceptatie van de Standaardsoftware verkrijgt TNO van u 
een niet-exclusief recht tot het gebruik daarvan voor 
installatie- en testdoeleinden.

38 WELKE AANVULLENDE GARANTIES T.A.V. 
  STANDAARDSOFTWARE VERLEENT U TNO?

38.1 — Welke aanvullende garanties t.a.v. Standaard-
software verleent u TNO? In aanvulling op het bepaalde in 
11 garandeert u TNO voorts dat:
a. de Standaardsoftware geen technische voorzieningen, 

functies of andere vreemde elementen bevat die op enig 
moment, al dan niet tijdelijk, aan het Overeengekomen 
gebruik in de weg (kunnen) staan; 

b. indien u niet de Rechthebbende van de Standaard-
software bent, u door de Rechthebbende bent gemach-
tigd om namens deze Gebruiksrechten aan TNO en 
derden te verschaffen. Op eerste verzoek van TNO 
verstrekt u TNO een kopie van die machtiging.

38.2 — Heeft TNO recht op Patches of Verbeterde 
Versies? Indien u of de Rechthebbende, Gebreken in de 
Standaardsoftware alleen herstelt door middel van het 
uitbrengen van Patches of Verbeterde versies, heeft TNO 
gedurende de garantietermijn van 11.1, ook al is TNO met 
u geen Onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze 
ontvangst en het gebruik daarvan.

39 WAT KOMEN VERDER U EN TNO OVEREEN T.A.V.
  INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE? 

39.1 — Hoe verkrijgt TNO een Installatiekopie? U 
verstrekt TNO zo mogelijk een Installatiekopie, of stelt TNO 
in de gelegenheid die zelf te maken. De vergoeding 
daarvoor is in de Prijs inbegrepen.
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39.2 — Heeft TNO recht op Patches en Verbeterde 
Versies van Nieuwe Versies? Indien TNO recht heeft op de 
ontvangst van Nieuwe versies, geldt het bepaalde in 39.1 
ook ten aanzien daarvan.

39.3 — Hoe verkrijgt TNO een nieuwe Installatiekopie? 
Indien de Installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig 
is beschadigd dat het Overeengekomen gebruik niet meer 
mogelijk is, verstrekt u TNO op eerste verzoek van TNO met 
bekwame spoed een nieuwe Installatiekopie van de oorspron-
kelijk geleverde versie alsmede van door TNO in gebruik 
genomen Verbeterde en Nieuwe Versies daarvan of stelt u TNO 
in de gelegenheid die zelf te maken. U kunt daarbij, voor zover 
van toepassing, alleen aanspraak maken op vergoeding van 
de kostprijs van de materialen van de Installatiekopie.

40 WAT ALS U OF DE RECHTHEBBENDE, REEDS AAN 
  TNO VERLEENDE GEBRUIKSRECHTEN WIL 
  OMZETTEN?

40.1 — Indien u of de Rechthebbende het aan TNO 
verleende Gebruiksrecht op enig moment wil omzetten in 
een ander gebruiksrecht ten aanzien van de Standaard-
software treedt u daarover, alsmede over de daarbij te 
hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met TNO. 
Aan een dergelijke omzetting zijn voor TNO geen nadelige 
gevolgen van welke aard ook, verbonden.

40.2 — Indien Partijen bij het overleg bedoeld in 40.1 geen 
overeenstemming bereiken, mag TNO zijn Gebruiksrecht 
onverkort blijven uitoefenen.

41 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. ESCROW?

41.1 — Mag TNO Escrow verlangen? Wat omvat deze 
Escrow? TNO kan van u te allen tijde verlangen dat u in 
Escrow voorziet, ook indien dat aanvankelijk niet is 
overeengekomen. Escrow omvat alle niet openbaar-
gemaakte informatie die TNO redelijkerwijs nodig heeft of 
kan hebben voor foutherstel, onderhoud en beheer van de 
Standaardsoftware zodat hij daarvan het Overeengekomen 
gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet of zal voldoen 
aan hetgeen dienaangaande ten tijde van het afsluiten 
daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is.

41.2 — Hoe kan TNO vaststellen of u in Escrow heeft 
voorzien? Indien Escrow onderdeel van de Overeenkomst 
uitmaakt legt u aan TNO bewijs over waaruit blijkt dat de 
Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande in de Over-
eenkomst is bepaald of zorgt u met bekwame spoed voor 
het treffen van een dergelijke voorziening.

41.3 — Mag TNO na het sluiten van de Overeenkomst 
alsnog Escrow verlangen? Indien Escrow geen onderdeel 
uitmaakt van de Overeenkomst heeft TNO ook nadien het 
recht te verlangen dat een dergelijke regeling alsnog wordt 
aangegaan dan wel mag hij te allen tijde aansluiten bij een 
overeenkomst van Escrow als bedoeld in 41.1. Daaraan 
verbonden redelijke kosten, zijn voor rekening van TNO.

42 WAT MAG TNO VAN U VERLANGEN T.A.V. 
  GEBREKEN IN DE SAMENWERKING MET ANDERE 
  SOFTWARE OF APPARATUUR?

42.1 — U neemt op verzoek van TNO deel aan overleg met 
door TNO aangewezen andere partijen of leveranciers van 
TNO indien op enig moment blijkt dat de Software niet goed 
functioneert in samenhang met andere bij TNO in gebruik 
zijnde of te nemen programmatuur of apparatuur. Het 
overleg, bedoeld in de vorige zin is gericht op het achter-
halen van de oorzaak van het onvoldoende in samenhang 
functioneren en het zo mogelijk vinden van een oplossing 
daarvoor. Aan het overleg en uitwerken van een oplossing 
verbonden redelijke kosten komen voor rekening van TNO, 
tenzij het onvoldoende in samenhang functioneren 
toerekenbaar blijkt aan u.

ONDERDEEL D. VERLENING VAN 
DIENSTEN

43 WAAROP IS DIT ONDERDEEL VAN TOEPASSING?

43.1 — Dit onderdeel D van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden is van toepassing, indien u voor de 
uitvoering van uw Overeenkomst met TNO (mede) Diensten 
verleent aan TNO. Onderdeel A van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden is echter ook steeds van toepassing.

44 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. 
  HULPMATERIAAL?

44.1 — Aan welke eisen moet Hulpmateriaal voldoen? 
De zaken waarvan u zich bij de uitvoering van de Overeen-
komst bedient, moeten voldoen aan de door TNO daaraan 
te stellen eisen van veiligheid, onverlet uw aansprakelijk-
heid op grond van het bepaalde onder 19 van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden.

44.2 — Wie draagt de risico’s ter zake Hulpmateriaal? 
U draagt alle risico’s, hoe ook genaamd, verbonden aan of 
voortvloeiende uit het gebruik van door TNO in huur of in 
bruikleen ter beschikking gesteld gereedschap, werktuigen 
en hulpmateriaal. U vrijwaart TNO tegen aanspraken van 
derden ter zake.

45 WAT ALS U MATERIALEN EN ZAKEN OP HET 
  TERREIN VAN TNO WILT OPSLAAN?

45.1 — Mag u zaken op het terrein van TNO opslaan? 
U bent slechts gerechtigd die materialen en zaken op het 
terrein van TNO op te slaan voor zover zulks naar oordeel 
van TNO noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de 
Overeenkomst.

45.2 — Wie draagt het risico als u zaken op het terrein 
van TNO opslaat? U draagt het risico van door u of namens 
u aangevoerd zaken op het terrein van TNO en u vrijwaart 
TNO tegen alle risico’s ter zake. U bent verplicht zelf de 
ontvangst en afhandeling van deze zaken ter hand te nemen.
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46 WIE DRAAGT ZORGT VOOR NALEVING VAN MILIEU-
  VOORSCHRIFTEN T.A.V. DE DIENSTEN OF HET 
  WERK? WIE DRAAGT ZORG VOOR VERWIJDERING 
  VAN AFVAL E.D.?

46.1 — U bent verplicht tot naleving van alle ten aanzien 
van de Diensten of het Werk geldende milieuvoorschriften, 
van welke aard dan ook. Ook bent u verplicht tot verwijde-
ring van vuil, afval, overtollige materialen en stoffen achter-
gelaten door de bij de uitvoering van de Diensten of Werk 
ingeschakelde (hulp)personen, zulks in overleg met TNO.

ONDERDEEL E. UITBESTEDING VAN 
WERK 

47 WAAROP IS DIT ONDERDEEL VAN TOEPASSING?

47.1  — Dit Onderdeel E van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
is (mede) van toepassing, indien u uw Personeel inzet voor 
de uitvoering van uw Overeenkomst met TNO bij wege van 
inlening of bij wege van uitbesteding. De onderdelen A en D 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn echter ook 
steeds van toepassing. 

48 WAT KOMEN U EN TNO OVEREEN T.A.V. DOOR U 
  INGESCHAKELD PERSONEEL?

48.1 — Wat als u bij de uitvoering van de Overeenkomst 
andere personen wenst in te zetten? Indien u bij de 
uitvoering van een Overeenkomst andere personen dan uw 
ondergeschikten wenst in te zetten of anderszins gebruikt 
maakt van diensten van derden, dient TNO u voorafgaand 
schriftelijk toestemming te verlenen. TNO zal u deze 
toestemming tot inzet van ander personen dan uw onder-
geschikten niet op onredelijke gronden onthouden. TNO 
kan echter aan deze toestemming nadere voorwaarden 
verbinden. 

48.2 — Ontslaat TNO’s toestemming voor de inschakeling 
van anderen, u van uw verplichtingen krachtens de 
belasting-, zorgverzekerings-, en sociale verzekerings-
wetgeving? Indien TNO u toestemming verleent tot inzet 
van andere personen dan uw ondergeschikten als bedoeld 
in 48.1, laat dat uw verantwoordelijkheid en aansprakelijk-
heid voor de nakoming van uw verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst, waaronder mede begrepen die krachtens 
de belasting-, zorgverzekerings-, en sociale verzekerings-
wetgeving, alsmede overige op u als werkgever rustende 
verplichtingen, onverlet. 

48.3 — Bent u verplicht TNO te informeren omtrent 
personalia en arbeidsvoorwaarden van de personen die 
betrekt bij de uitvoering van de Overeenkomst? Tijdens 
of - indien TNO dat wenst - reeds voor de uitvoering van de 
overeenkomst is de Leverancier verplicht op eerste verzoek 
van TNO schriftelijke opgave te verstrekken aan TNO 
omtrent de personalia en de arbeidsvoorwaarden c.q. de 
wijzigingen daarin van de toezichthoudende en uitvoerende 
personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. 

De Leverancier dient voor de uitvoering van de overeen-
komst een kopie van een rechtsgeldig identificatiebewijs, 
almede, indien van toepassing, een geldig verblijfsdocu-
ment en werkvergunning van de betrokken personen te 
verstrekken aan TNO. TNO kan tevens verzoeken om een 
Verklaring Omtrent Gedrag of een Verklaring van Geen 
Bezwaar van de betrokken personen, die de Leverancier 
voorafgaand aan de uitvoering van de overkomst dient te 
overhandigen aan TNO.

48.4 — Hoe kan TNO weten of een persoon voor u 
werkzaam is? Alle bij de uitvoering van de overeenkomst 
betrokken personen moeten in het bezit zijn van een 
schriftelijk door de Leverancier ondertekend bewijs, 
waaruit blijkt dat zij als zodanig voor de Leverancier 
werkzaam zijn. TNO is gerechtigd deze bewijzen te 
controleren.

48.5 — Wat als uw Personeel TNO aanspreekt? 
U vrijwaart TNO tegen alle aanspraken van uw Personeel 
dat u heeft ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, 
in de breedste zin des woords. 

49 KUNT U DOOR U INGESCHAKELD PERSONEEL 
  VERVANGEN?

49.1 — Wat als u Personeel wenst te vervangen? 
U vervangt Personeel alleen met voorafgaande toestemming 
van TNO. TNO weigert haar toestemming niet op onredelijke 
gronden en kan daaraan voorwaarden verbinden.

49.2 — Wat als TNO vervanging van Personeel wenst? 
TNO kan vervanging verlangen van Personeel, indien zij de 
inzet daarvan om redenen in de persoon gelegen niet 
langer wenselijk acht.

49.3 — Wie draagt de kosten van vervanging van 
Personeel? Bij vervanging van Personeel brengt u geen 
daarmee verband houdende kosten aan TNO in rekening, 
tenzij u aantoont dat het verzoek tot vervanging geen 
redelijke grondslag had.

49.4 — Welke eisen mag TNO stellen aan vervangend 
Personeel? Bij vervanging van Personeel stelt u tegen 
hetzelfde tarief Personeel beschikbaar dat qua deskundig-
heid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig is aan 
het oorspronkelijk ingezette Personeel.

50 WELKE WERKTIJDEN GELDEN VOOR UW 
  PERSONEEL?

50.1 — Welke werktijden dient u voor uw Personeel te 
hanteren? U bent verplicht de werktijden van het door u 
ingezette eigen of ander personeel gelijk te laten lopen met 
de werktijden van het personeel werkzaam bij TNO, 
voorzover TNO dat bij de uitvoering van de Overeenkomst 
verlangt.
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50.2 — Hoe mag TNO de werktijden van uw Personeel 
controleren? TNO mag van u verlangen dat u het door u 
ingezette Personeel, verplicht het door u ingezette eigen of 
ander personeel een tijdregistratiesysteem, een badge of 
een ander door TNO gewenst controlemiddel te gebruiken. 

ONDERDEEL F. (ONDER)AANNEMING  
EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 
ARBEIDSKRACHTEN

51 WAAROP IS DIT ONDERDEEL VAN TOEPASSING?

51.1 — Dit onderdeel van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
van TNO is (mede) van toepassing op alle inleen- en 
aannemingsovereenkomsten van TNO met uitleners en 
aannemers. Dit onderdeel is echter niet van toepassing op 
Overeenkomsten van TNO met aannemers die in opdracht 
van TNO werkzaamheden uitvoeren, waarbij per werk meer 
dan 50% van de gewerkte uren in een eigen werkplaats of 
andere locatie van de Aannemer worden uitgevoerd of 
indien het werk behoort tot een koopovereenkomst van een 
bestaande zaak en de werkzaamheden daarvan slechts 
een ondergeschikt deel uitmaken. De onderdelen A en D van 
de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn echter ook steeds van 
toepassing.

52 WELKE BEGRIPPEN WORDEN GEHANTEERD 
  IN DIT ONDERDEEL?

52.1 — In dit Onderdeel F van de Algemene Inkoopvoor-
waarden wordt, in aanvulling op het bepaalde in 1, onder 
de navolgende begrippen indien met een beginhoofdletter 
gebruikt, conform de Invorderingswet 1990, het volgende 
verstaan:

Aannemer:
degene die zich jegens TNO verbindt om buiten dienst-
betrekking werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een 
te betalen prijs;
Doorlener:
degene aan wie een werknemer ter beschikking is gesteld 
en die deze werknemer vervolgens ter beschikking stelt 
aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam 
te zijn.
G-rekening:
een geblokkeerde rekening zijnde een rekening als bedoeld 
in de Invorderingswet 1990
Inlener:
degene onder wiens toezicht of leiding een werknemer van 
een derde werkzaam is.
Onderaannemer:
degene die zich jegens de Aannemer verbindt om buiten 
dienstbetrekking werk van stoffelijke aard of een deel 
daarvan uit te voeren tegen een te betalen prijs. 
Uitlener:
degene die zich jegens TNO verbindt met instandhouding 
van de dienstbetrekking een werknemer ter beschikking te 
stellen om onder TNO’s toezicht of leiding werkzaam te zijn.

53 WAT IN GEVAL VAN INLENEN, DOORLENEN,
  AANNEMING EN ONDERAANNEMING?

53.1 — TNO is gerechtigd van de Uitleners en Doorleners, 
alsmede van de Aannemer en diens Onderaannemers 
afgifte van de verklaringen omtrent het betalingsgedrag 
van de belastingdienst en het desbetreffende 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) te 
verlangen.

53.2 — TNO is gerechtigd van de Uitlener en de Aannemer 
te verlangen een depot aan te houden op een vrijwaringsre-
kening van de Belastingdienst/Centrale Administratie, of 
indien toepasselijk een G rekening, en Uitlener en de 
Aannemer zijn bovendien verplicht hun Doorleners en 
Onderaannemers daartoe te verplichten. De Uitlener en de 
Aannemer zijn alsdan verplicht, en zijn verplicht hun 
Doorleners en Onderaannemers te verplichten, de door 
TNO noodzakelijk geachte informatie te verschaffen ter 
voldoening aan het Depotstelsel of, indien toepasselijk, 
omtrent de G rekening. De Uitlener en de Aannemer zijn 
verplicht, en zijn verplicht hun Doorleners en 
Onderaannemers te verplichten, TNO alsdan desgewenst 
inzage te geven in hun G rekeningovereenkomst met hun 
financiële instelling.

53.3 — Als TNO verlangt dat de Uitlener en de Aannemer 
een depot of indien toepasselijk een G rekening, aanhou-
den als bedoeld in 53.2 en de Uitlener en de Aannemer 
geen depot aanhouden op een vrij-waringsrekening van de 
Belastingdienst/Centrale Administratie, of indien toepas-
selijk een G rekening dan wel niet meewerken aan het 
aanhouden van een depot, of indien toepasselijk een G 
rekening, dan wel in het geval de Uitlener en de Aannemer 
de betalingsverplichtingen niet naar behoren naleven, 
heeft TNO het recht de betalingen op te schorten tot het 
moment dat de Uitlener en de Aannemer voldoen aan 
bovenstaande verplichtingen. 

53.4 — De Uitlener en de Aannemer zijn verplicht, en zijn 
verplicht hun Doorleners en Onderaannemers te verplich-
ten, TNO in de gelegenheid te stellen een administratie te 
voeren van de op het werk te besteden uren per werkne-
mer betaalde loonsommen naar de voorschriften van TNO, 
zulks ter bepaling van welk bedrag op het werk is verloond.

53.5 — De Uitlener en de Aannemer zijn verplicht, en zijn 
verplicht hun Doorleners en Onderaannemers te verplich-
ten, tot het voor wat betreft het voeren van administratie te 
voldoen aan de vigerende besluiten van de Staats-
secretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

53.6 — De Uitlener en de Aannemer zijn verplicht, en zijn 
verplicht hun Doorleners en Onderaannemers te verplich-
ten, TNO tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden 
kopieën van de voor het werk benodigde vergunningen, 
alsmede een recente kopie van hun inschrijving in het 
Handelsregister, te verstrekken.
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54 HOE DIENT U TE FACTUREREN?

54.1 — De facturen van de Uitlener en de Aannemer dienen 
te voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968. De 
facturen dienen een specificatie te vervatten voor wat 
betreft de factor loon en de overige factoren.

54.2 — De facturen dienen voor een door partijen overeen 
te komen percentage van loonfactuur, evenwel ten minste 
40%, het nummer van de vrijwaringsrekening van de 
Belastingdienst/Centrale Administratie te vermelden, op 
welke rekening deze gelden separaat ten behoeve van 
fiscus en UWV door TNO apart zullen worden betaald. Bij 
gebreke van overeenstemming omtrent het percentage 
beloopt dit 60%.

54.3 — TNO heeft te allen tijde het recht premies Sociale 
Verzekeringen en Loonbelasting voor het personeel van de 
Aannemer c.q. de Onderaannemers rechtstreeks te storten 
bij het betrokken UWV en de Belastingontvanger.

55 IS DOORLENEN EN ONDERAANBESTEDING 
  TOEGESTAAN?

55.1 — Het is de Uitlener of Aannemer verboden het werk 
aan of uit te besteden of gebruik te maken van ter 
beschikking gestelde arbeidskrachten, zonder vooraf-
gaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TNO. 
TNO is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te 
verbinden.

55.2 — De Uitlener en de Aannemer zijn verplicht hun 
Doorleners en Onderaannemers waarmede TNO heeft 
ingestemd een verbod van verdere onderaanbesteding, 
inlening of uitbesteding op te leggen.

56 IS CESSIE VAN UW VORDERINGEN OP TNO 
  TOEGESTAAN?

56.1 — Het is de Uitlener en de Aannemer, en deze zijn 
verplicht hun Doorleners en Onderaannemers daartoe te 
verplichten, niet toegestaan hun vordering op TNO zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO te 
cederen, te verpanden of op welke andere wijze dan ook 
over te dragen aan een derde.

57 WAARVAN DIENT U TNO TE VRIJWAREN IN GEVAL 
  VAN INLENEN, DOORLENEN, AANNEMING EN 
  ONDERAANNEMING?

57.1 — De Uitlener en de Doorleners en de Aannemer en de 
Onderaannemers vrijwaren TNO voor alle aanspraken die 
uit bovenstaande kunnen voortvloeien en zijn gehouden de 
schade van TNO als gevolg van aansprakelijkheidsstelling 
voor niet betaalde belasting en premies, met inbegrip van 
kosten en wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, te 
vergoeden.

58 WANNEER MAG TNO (OOK) ONTBINDEN IN GEVAL 
  VAN INLENEN, DOORLENEN, AANNEMING EN 
  ONDERAANNEMING?

58.1 — TNO heeft het recht de inleen- of aannemingsover-
eenkomst door het uitbrengen van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
in het geval de Uitlener c.q. de Doorleners dan wel de 
Aannemer c.q. de Onderaannemers de overeenkomst niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren of enig wettelijk 
voorschrift niet blijken na te leven.

58.2 — Onverminderd de rechten van TNO op volledige 
schadevergoeding op grond van de wet zijn de Uitlener en 
de Doorleners alsmede de Aannemer en de 
Onderaannemers het in 58.1 beschreven geval verplicht tot 
betaling van een boete van 50% van de inleenvergoeding of 
de aanneemsom, welke boete alsdan zonder enige nadere 
ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar wordt en ter zake 
waarvan de Uitlener en de Doorleners c.a. de Aannemer en 
de Onderaannemers onmiddellijk in verzuim zijn.

59 VERLEGGING OMZETBELASTING

59.1 — In het geval het 0-tarief omzetbelasting niet van 
toepassing is en voorzover de aannemingsovereenkomst 
betreft de sectoren bouw, metaalconstructiebouw of 
scheepsbouw, geldt daarvoor de verleggingsregeling, welke 
meebrengt dat de factuur van de aannemer geen omzetbe-
lasting zal vermelden of bevatten. In dat geval wordt op de 
facturen vermeld: ‘omzetbelasting verlegd’.

59.2 — De regeling verlegging omzetbelasting geldt tevens 
bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten, alsook bij 
uitlening in de genoemde drie sectoren.

59.3 — Indien de verleggingsregeling of het 0-tarief niet van 
toepassing is worden de percentages genoemd in 30 
verhoogd tot 45% respectievelijk 70%.
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BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ DE 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
 
Model van een garantie als bedoeld in 11.6, 18.3, 21.3 van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden

[naam van de kredietinstelling], gevestigd te [vestigingsplaats 

van de kredietinstelling], hierna te noemen “Kredietinstelling”, 

overwegende: 

dat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek TNO, publiekrechtelijke rechtspersoon op 
basis van artikel 3 van de TNO-wet, kantoorhoudend aan de 
Schoemakerstraat 97 te 2628VK Delft, hierna te noemen ‘TNO’ 

met: [naam Leverancier] , gevestigd te [vestigingsplaats 

Leverancier], hierna te noemen ‘Leverancier’, op [datum 

overeenkomst] een [type overeenkomst] heeft gesloten voor 
Levering van een Prestatie, hierna te noemen ‘de 
Overeenkomst’, 

verklaart hierbij tegenover de TNO: 

1. De Kredietinstelling stelt zich bij wijze van zelfstandige 
verbintenis en niet op grond van borgtocht, garant jegens de 
TNO tot zekerheid voor nakoming van de verplichtingen van de 
Leverancier uit de Overeenkomst, met inachtneming van het in 
punt 3 genoemde maximumbedrag van deze garantie. 

2. De Kredietinstelling verbindt zich om op eerste schriftelijk 
verzoek van de TNO met gelijktijdige overlegging van: 
(a) een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing van de 
bevoegde rechter in eerste aanleg waaruit blijkt dat de 
Leverancier op grond van de Overeenkomst verplicht is tot 
betaling aan de TNO; of (b) een schriftelijke minnelijke regeling 
tussen TNO en de Leverancier waaruit blijkt dat de Leverancier 
op grond van de Overeenkomst verplicht is tot betaling aan TNO, 
tot betaling aan TNO onder deze garantie over te gaan met 
inachtneming van het in punt 3 genoemde maximumbedrag. 

3. Deze garantie wordt gesteld voor een maximumbedrag van 
EUR [bedrag]. 

4. Deze garantie vervalt op [datum invullen, bijv. 2 jaar na 

Ingangsdatum Overeenkomst], tenzij uiterlijk op deze datum (a) 
TNO een vordering tot nakoming van Leveranciers’ verplichtingen 
onder de Overeenkomst heeft ingediend, of (b) een vordering 
voor de bevoegde rechter door TNO tegen de Leverancier is 
ingesteld, of door de Kredietinstelling (of de curator of de 
bewindvoerder) tegen TNO zoals hieronder in punt 7 bepaald. 
Indien TNO voor [genoemde datum invullen] tegen de 
Leverancier een vordering tot nakoming van verplichtingen onder 
de Overeenkomst heeft ingediend, dient TNO binnen 4 weken na 

[genoemde datum invullen] een vordering voor de bevoegde 
rechter in te stellen, bij gebreke waarvan deze garantie alsnog 
zal vervallen. Na [genoemde datum invullen] zal deze garantie 
worden gesteld tot een bedrag gelijk aan 100% van het bedrag 
van de door TNO tegen de Leverancier ingediende vordering, met 
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inachtneming van het in punt 3 genoemde maximumbedrag van 
deze garantie.

5. Deze garantie vervalt tevens binnen 2 weken nadat in de 
overeenkomstig punt 4 voor de rechter ingestelde procedure(s) 
alle hebben geleid tot een onherroepelijke onbevoegdheidsver-
klaring, onherroepelijke niet-ontvankelijk verklaring, onherroepe-
lijke afwijzing van de vordering, of van instantie vervallen 
verklaard zijn bij onherroepelijke uitspraak of definitief zijn 
ingetrokken terwijl er geen minnelijke regeling tot stand is 
gekomen.

6. Voor zover de artikelen 7:851 tot en met 7:856, 7:858 tot en 
met 7:861, 7:866 en 6:139 BW, niettegenstaande het bepaalde 
in deze garantie, van toepassing zouden zijn of worden geacht, 
doet de Kredietinstelling hierbij onherroepelijk en onvoorwaarde-
lijk afstand van haar rechten uit hoofde van deze bepalingen, 
welke afstand hierbij wordt aanvaard door de TNO.
 
7.  Ingeval van faillissement van de Leverancier of het van 
toepassing verklaren van een wettelijke schuldsaneringsregeling 
op de Leverancier zal de Kredietinstelling aan de TNO met 
inachtneming van het in punt 3 bedoelde maximumbedrag 
voldoen hetgeen de TNO schriftelijk verklaart terzake op grond 
van de Overeenkomst opeisbaar van de Leverancier te vorderen 
te hebben, tenzij:
(a) de Kredietinstelling binnen 4 weken na een dergelijke 
schriftelijke verklaring TNO heeft gedagvaard in een gerechte-
lijke procedure teneinde de gegrondheid en de hoogte van de 
vordering te doen vaststellen, in welk geval de Kredietinstelling 
zal overgaan tot betaling aan TNO tegen overlegging van een 
afschrift van een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing 
van een Nederlandse rechter, gewezen in een procedure tussen 
de Kredietinstelling en TNO, waaruit blijkt dat de vordering en de 
hoogte daarvan gegrond is; of 
(b) de curator of de bewindvoerder binnen voornoemde termijn 
van 4 weken TNO heeft gedagvaard in een gerechtelijke 
procedure teneinde de gegrondheid en de hoogte van de 
vordering te doen vaststellen en de curator of de bewindvoerder 
binnen voornoemde termijn de Kredietinstelling hiervan 
mededeling heeft gedaan in welk geval de Kredietinstelling zal 
overgaan tot betaling aan TNO tegen overlegging van (i) een 
afschrift van een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing 
van een Nederlandse rechter gewezen in een procedure tussen 
de curator of de bewindvoerder en TNO, waaruit blijkt dat de 
vordering en de hoogte daarvan gegrond is, of (ii) een minnelijke 
regeling als bedoeld in punt 2 sub b.

Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing
Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Aldus ondertekend 

te [plaats ondertekening],
op [datum ondertekening],

[handtekening bevoegd vertegenwoordiger van Kredietinstelling]
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