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CONTRACTUELE BEPALINGEN OPDRACHT COMMUNICATIE
1.

TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN INTERPRETATIEREGELS

1.1

Toepasselijke documenten
Documenten die van toepassing zijn op de Opdracht:
(i)

de onderhavige Overeenkomst, met bijlagen;

(ii)

het verzoek tot indiening van een voorstel dd. 2 april 2021;

(iii)

het door de Opdrachtnemer ingediende Voorstel.

Hierna de “Contractdocumenten”
1.2

Interpretatie
Hiërarchie tussen overeenkomst en offerte:

2.

(i)

de onderhavige Overeenkomst;

(ii)

de eventuele bijlagen bij de onderhavige Overeenkomst;

(iii)

het verzoek tot indiening van een voorstel dd. 2 april 2021;

(iv)

het Voorstel.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Voorliggende Overeenkomst bevat de afspraken van de partijen inzake de opdracht zoals
omschreven in punt 4 van het document 21-PR(NO-015)NL, hierna “de Opdracht”.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle prestaties te verrichten die nodig zijn om de
Opdracht naar behoren en overeenkomstig de bepalingen van de Contractdocumenten uit
te voeren, zelfs indien die niet uitdrukkelijk in de Contractdocumenten zijn beschreven maar
er logisch deel van uitmaken.
De Opdrachtnemer verklaart te beschikken over de technische en financiële bekwaamheden
om de volledige Opdracht naar behoren, tijdig en conform de Contractdocumenten uit te
voeren.
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3.

VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

3.1

Algemeen
Op de Opdrachtnemer rust de verplichting tot uitvoering van de Opdracht zoals vastgesteld,
geëxpliciteerd en omschreven in de Contractdocumenten. De Opdrachtnemer neemt alle
nodige initiatieven en draagt alle kosten ter realisatie van de Opdracht zoals deze is
vastgesteld en goedgekeurd. De Opdrachtnemer draagt dan ook de volle verantwoordelijk
voor alle fouten en nalatigheden die in de uitvoering van de opdracht voorkomen.
Schade aan de goederen van de Benelux of van zijn personeel kan door de Benelux zelf of
door zijn toedoen worden hersteld en geeft dan aanleiding tot onmiddellijke vergoeding door
de Opdrachtnemer op eenvoudige voorlegging van een kostenrekening.

3.2

Team
De Opdrachtnemer is ertoe gehouden het in diens voorstel voorgestelde team in te zetten
voor de uitvoering van de Opdracht. Hij waakt erover dat deze voldoende middelen, en tijd
ter beschikking krijgen om de opdracht naar behoren uit te voeren.
De vervanging van teamleden is enkel mogelijk in specifieke omstandigheden en dient vooraf
te worden voorgelegd aan de Benelux die zich daartegen kan verzetten. In ieder geval moet
het vervangende teamlid over gelijkwaardige kwalificaties beschikken.

3.3

Onderaannemers
Beroep op onderaannemers is enkel mogelijk voor zover dit voorafgaand wordt goedgekeurd
door de Benelux.
De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de Benelux wanneer hij de uitvoering
van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De Benelux is door
geen enkele contractuele band met die derden verbonden.

3.4

Lonen en algemene arbeidsvoorwaarden
De Opdrachtnemer dient op ieder ogenblik aan toepasselijke sociale en arbeidswetgeving te
voldoen.

4.

SANCTIES

4.1

Sancties wegens gebrekkige uitvoering
Als de Opdrachtnemer ernstig in gebreke blijft bij het nakomen van de uit deze Opdracht
voortvloeiende verplichtingen, kan die door de Benelux schriftelijk worden gemaand om
onmiddellijk aan zijn verplichtingen te voldoen. De in gebreke zijnde Opdrachtnemer moet
ten laatste 10 kalenderdagen na de bedoelde schriftelijke ingebrekestelling zijn
verplichtingen zijn nagekomen, het gebrek hebben hersteld of, indien dergelijke termijn geen
integraal herstel toelaat, schriftelijk hebben aangegeven hoe en wanneer hij zijn gebrek zal
hebben hersteld.

2

21-PR(NO-016)NL
Zo wordt de Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Opdracht geacht in gebreke
te zijn, onder andere maar niet uitsluitend:
-

wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de Benelux niet worden
nageleefd;
wanneer de prestaties niet of niet tijdig uitgevoerd worden volgens de voorschriften
bepaald in voorliggende Overeenkomst.

Wanneer tekortkomingen vanwege de Opdrachtnemer worden vastgesteld, stelt hij zich
bloot aan sancties door toepassing van een of meer van de maatregelen in de punten 2 en 3
van dit artikel. Indien vervolgens wordt vastgesteld dat de Opdrachtnemer in gebreke blijft
om de vastgestelde tekortkomingen binnen een redelijke termijn te verhelpen, is de Benelux
vanaf dat ogenblik gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor de Opdrachtnemer om de schade die zulks
veroorzaakt te vergoeden en zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de
Opdrachtnemer.
Indien in de loop van de uitvoeringstermijn wordt vastgesteld dat de Opdrachtnemer
onmogelijk de overeenkomst op behoorlijke wijze zal kunnen voltooien, is de Benelux
eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder
afbreuk te doen aan de verplichting voor de Opdrachtnemer om de schade die zulks
veroorzaakt te vergoeden en zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de
Opdrachtnemer.
4.2

In geval van schade ten nadele van de Benelux door in gebreke blijven van de
Opdrachtnemer, zal de Benelux gerechtigd zijn zelfs bij beëindiging van de opdracht, de
betaling van vergoedingen onmiddellijk te staken en de reeds betaalde vergoedingen geheel
of gedeeltelijk terug te vorderen.

4.3

Indien de terugvordering van de in art. 4.2 vermelde bedragen de schade niet volledig dekt,
kan de Benelux van de in gebreke blijvende opdrachtnemer een bijkomende vergoeding
vragen voor de geleden schade. Die vergoeding zal in verhouding staan tot de objectief
geleden schade.

5.

VERZEKERINGEN
De Opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake de
arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden
bij de uitvoering van de Opdracht. Daarnaast sluit de Opdrachtnemer alle verzekeringen die
nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht.

6.

VERLOOP VAN DE OPDRACHT

6.1

Uitvoeren van de opdracht
De Opdrachtnemer is verplicht om de Opdracht zonder onderbreking te blijven uitvoeren,
ondanks bestaande betwistingen omtrent bijvoorbeeld nieuwe eenheidsprijzen,
meerwerken of eventuele wijzigingen aan de Opdracht.
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6.2

Wijzigingen aan de opdracht
De Benelux is gerechtigd om de Opdracht eenzijdig te wijzigen, voor zover cumulatief aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
-

7.

het voorwerp van de Opdracht blijft ongewijzigd;
de wijziging in de waarde van de Opdracht blijft beperkt tot 15 procent van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag;
zo nodig wordt voorzien in een passende compensatie voor de Opdrachtnemer.

VERTROUWELIJKHEID
De Opdrachtnemer die bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft van informatie of
documenten of gegevens van gelijk welke aard ontvangt die als vertrouwelijk worden
aangemerkt en met name betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht, de vereiste
middelen voor de uitvoering ervan en op de werking van de diensten van de Benelux, neemt
de nodige maatregelen om te voorkomen dat deze informatie, documenten of gegevens aan
derden worden meegedeeld die er geen kennis mogen van nemen.
De Opdrachtnemer neemt in zijn contracten met eventuele onderaannemers de
verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over die hij dient na te komen voor de uitvoering van
de opdracht.

8.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1

Eigendomsrecht

(a)

De Benelux verkrijgt een kosteloze en onvoorwaardelijke gebruikslicentie op de intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de
opdracht.
Wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de fabricage, of de ontwikkeling van
tekeningen, modellen of van emblemen omvat, verkrijgt Benelux de intellectuele eigendom
ervan, alsook het recht om die te deponeren, te laten registreren en te laten beschermen.
Wat de domeinnamen betreft die aangemaakt worden in het kader van een opdracht,
verkrijgt Benelux eveneens het recht om die te registreren en te beschermen, te gebruiken
en eventueel over te dragen.

(b)

De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de
uitvoering van de opdracht, kunnen niet tegen de Benelux worden aangevoerd voor het
gebruik van de resultaten van de opdracht. Het is aan de Opdrachtnemer om de nodige
stappen te zetten bij derden om de noodzakelijke exploitatierechten en toestemmingen te
verkrijgen. De Opdrachtnemer vrijwaart op dit punt de Benelux nu en in de toekomst voor
alle claims en schadevergoedingen door derden.

(c)

De Benelux kan algemene gegevens publiceren over het bestaan van de Opdracht en de
verkregen resultaten.
De Benelux zal de in het kader van de opdracht gecreëerde documenten kunnen verspreiden
en (her)gebruiken.
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8.2

Intellectuele rechten van de Benelux
Niets uit deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als de overdracht door de Benelux,
zijn rechtsopvolgers ten algemene of ten bijzondere titel van enig intellectueel
eigendomsrecht aan de Opdrachtnemer.

8.3

Bijstand en waarborg
De Opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten van de Benelux te
vrijwaren en moet zo nodig, op eigen kosten, de formaliteiten vervullen die nodig zijn opdat
die rechten aan derden zouden kunnen worden tegengeworpen. Hij licht de Benelux in over
de getroffen schikkingen alsook de vervulde formaliteiten.
De Opdrachtnemer die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die de rechten
niet aan de Benelux kenbaar heeft gemaakt, staat borg voor elk verhaal dat een derde tegen
de Benelux zou stellen.

9.

PRIJS
Als vergoeding voor de Opdracht geldt de forfaitaire prijs zoals opgegeven in de
goedgekeurde offerte van de Opdrachtnemer.
De door Opdrachtnemer opgegeven forfaitaire prijs (excl. BTW), is vast en inclusief alle
kosten die verband houden met de opdracht.
De opdracht geeft geen aanleiding tot prijsherzieningen en er kan door de Opdrachtnemer
geen prijswijziging worden gevorderd.

10.

SLOTBEPALINGEN

10.1

Toepasselijk recht
Op de voorliggende opdracht is Belgisch recht van toepassing.

10.2

Taalgebruik
De Opdrachtnemer gebruikt uitsluitend het Nederlands of het Frans in zijn mondelinge en
schriftelijke relatie met de Benelux en voor de af te leveren documenten. Van documenten
die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de Benelux een, desgevallend beëdigde,
vertaling eisen.

10.3

Wederzijdse informatieverplichting
De Benelux en de Opdrachtnemer moeten elkaar steeds zo spoedig mogelijk informeren als
aan hen omstandigheden bekend worden die de goede uitvoering van de Overeenkomst
voorvloeiende verbintenissen in de weg staan.
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10.4

Overdraagbaarheid
Het is de Opdrachtnemer verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
In bijzondere en gemotiveerde gevallen kan de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek tot
afwijking van dit verbod indien bij Benelux.

10.5

Gehele overeenkomst
De Overeenkomst omvat alle afspraken die door de Partijen tot en met de Contractdatum
zijn gemaakt over het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle eerder afspraken,
briefwisseling en informatie-uitwisseling tussen de Partijen daarover.

10.6

Relatieve nietigheid
Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op de
nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst en de Contractdocumenten.

10.7

Deelbaarheid en conversie
De ongeldigheid, onwettigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van de
Contractdocumenten heeft geen effect op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van
enige andere bepaling van de Contractdocumenten of van de Overeenkomst.

10.8

Bevoegde rechtsinstantie
Geschillen aangaande voorliggende Opdracht zullen enkel aanhangig kunnen gemaakt
worden bij de bevoegde rechtbanken te Brussel.

----------------------------
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