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1.  Definities 
 
1.1  Fujitsu  
 Fujitsu Technology Solutions B.V., gevestigd te 

3606 AZ Maarssen aan Het Kwadrant 1. Ook aan 
Fujitsu gelieerde ondernemingen kunnen deze 
inkoopvoorwaarden hanteren en worden dan 
aangeduid als “Fujitsu”. 

  
1.2  Inkooporder  

De opdracht van Fujitsu tot levering van een zaak of 
dienst door of namens de Leverancier.  

 
1.3  Leverancier  

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de levering 
van enige zaak of dienst is overeengekomen . 

 
1.4 Onderaannemer 
 Een derde die met toestemming van Fujitsu in 

opdracht van Leverancier een zaak of dienst levert. 
 
1.5 Orderbevestiging 

De aanvaarding door Leverancier van de 
Inkooporder. 
 

1.6 Overeenkomst 
 De overeenkomst tussen Fujitsu en Leverancier tot 

levering van een zaak (zoals apparatuur, 
programmatuur of enig ander goed) of een dienst, 
een en ander conform het bepaalde in artikel 2. 

 
2.  Algemeen 
 
2.1  De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van 

toepassing op iedere Overeenkomst tussen Fujitsu 
en Leverancier. Door het accepteren van een 
Inkooporder aanvaardt Leverancier de 
toepasselijkheid van deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden, zulks met uitdrukkelijke 
uitsluiting van de eigen verkoop- en 
leveringsvoorwaarden van Leverancier. 

  
2.2  De Overeenkomst tussen Fujitsu en de Leverancier 

komt tot stand op het moment van ontvangst van de 
Orderbevestiging door Fujitsu. Deze 
Orderbevestiging dient binnen 5 werkdagen na de 
datum van de Inkooporder door Fujitsu te zijn 
ontvangen, bij gebreke waarvan Fujitsu gerechtigd 
is de Overeenkomst als niet tot stand gekomen te 
beschouwen. 

 
2.3  Ingeval van verschillen tussen de Inkooporder en 

de Orderbevestiging, zal de inhoud van de 
Inkooporder gelden als de inhoud van de 
Overeenkomst tussen Fujitsu en de Leverancier. 

 
2.4 Afwijkingen van en aanvullingen op de 

Overeenkomst en deze voorwaarden zijn uitsluitend 
geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
3.  Prijzen  

 
3.1  De in de Inkooporder genoemde prijzen zijn in 

euro’s, ze zijn vast en kunnen niet eenzijdig 
worden gewijzigd.  

 
3.2  De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen, de kosten van verpakking, 
transport, verzekering, invoer, reizen, verblijf, 
testen, belastingen (uitgezonderd BTW) en 
heffingen en/of afleverings-, administratie- en 
installatiekosten. 

 
4.  Facturering en Betaling 
 
4.1 Leverancier zal haar facturen verzenden na 

levering van de zaken en diensten aan Fujitsu en 
onder vermelding van het (Inkoop)ordernummer 
van Fujitsu.  

 
4.2  Facturering en betaling geschieden in euro, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
  
4.3  Betaling van facturen zal plaatsvinden 60 dagen 

na  ontvangst van de factuur en op voorwaarde 
van goedkeuring van de geleverde zaken en/of 
diensten. 

 
5.  Levering en risico 
 
5.1  Levering van zaken en/of diensten dient te 

geschieden Delivery Duty Paid conform de 
Incoterms2000, op de wijze, tijdstip en plaats als 
in de Inkooporder is aangegeven. Indien 
Leverancier in gebreke is ten aanzien van de 
leveringstermijn of leveringsaantallen, dan is 
Fujitsu bevoegd de Overeenkomst zonder nadere 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te 
beëindigen en/of de zaken en diensten niet te 
accepteren en deze zonder verdere kosten te 
retourneren aan Leverancier. In alle gevallen zal 
Leverancier Fujitsu tijdig informeren inzake iedere 
vertraging of overschrijding van een 
leveringstermijn. 

 
5.2  Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van 

de zaken gaat over op Fujitsu op het moment  van 
aflevering op door Fujitsu in de Inkooporder 
aangegeven adres/locatie.  

 
5.3  De zaken dienen op zodanige wijze verpakt te zijn 

dat zij, bij normaal vervoer, hun bestemming in 
goede staat bereiken en met de gebruikelijke 
middelen kunnen worden gelost.  

 
5.4  Iedere zending dient te worden vergezeld van een 

paklijst, waarop is aangegeven: het Inkoop- 
ordernummer, en indien van toepassing, het 
artikelcodenummer van Fujitsu, een omschrijving 
van de zaken en het juiste aantal. Op de 
verpakking dient leesbaar het artikelnummer en 
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het juiste aantal van de inhoud aangegeven te zijn.  
 
5.5 De eigendom van de zaken of diensten gaat op 

Fujitsu over op het moment van aflevering, conform 
het bepaalde in artikel 5.1. 

 
6.  Keuring 
 
6.1  Fujitsu behoudt zich het recht voor om geleverde 

zaken geheel of gedeeltelijk af te keuren binnen 
een termijn van 14 dagen na levering, indien en 
voor zover zij afwijken – in welke mate dan ook - 
van de in de Inkooporder vermelde eisen en 
specificaties, dan wel onvolkomenheden worden 
geconstateerd. Over de afkeuring zal Leverancier 
schriftelijk worden geïnformeerd door Fujitsu. Na 
afkeuring van de zaken zal Fujitsu de afgekeurde 
zaken voor rekening en risico van de Leverancier 
doen opslaan dan wel retourneren.  

 
6.2  Ingeval van afkeuring zal Leverancier de reeds 

betaalde of gefactureerde opdrachtsom direct aan 
Fujitsu crediteren en wordt de Overeenkomst 
geacht niet tot stand te zijn gekomen. Dit 
onverminderd het recht van Fujitsu om 
schadevergoeding en/of een boete te vorderen. 

 
7.  Computerprogrammatuur 
 
 Indien de door Leverancier te leveren zaken geheel 

of gedeeltelijk computerprogrammatuur betreffen, 
dan verleent Leverancier Fujitsu een niet-
exclusieve, overdraagbare licentie deze 
programmatuur zonder enige beperkingen voor 
onbepaalde tijd te gebruiken. Onder licentie wordt 
hier tevens verstaan het recht van Fujitsu om 
sublicenties te verlenen aan haar klanten op basis 
van hetzij Fujitsu’s eigen licentievoorwaarden, als 
opgenomen in de Fujitsu Standaardvoorwaarden, 
dan wel de gebruikelijke licentievoorwaarden van 
Leverancier, die op verzoek kosteloos aan Fujitsu 
zullen worden toegezonden. 

 
8.  Geheimhouding  
 

Partijen komen overeen geen informatie van de 
andere partij te gebruiken of aan derden te 
verstrekken die in het kader van de Overeenkomst 
uitgewisseld wordt en  waarvan ofwel de wederpartij 
heeft aangegeven, dat deze informatie als 
vertrouwelijk dient te worden beschouwd ofwel als 
zodanig vanwege haar aard als vertrouwelijk dient 
te worden beschouwd, tenzij zulks met betrekking 
tot de naleving  van deze voorwaarden 
onvermijdelijk is. 
 

9.  Beëindiging van de productie  
 
9.1  Tenzij anders is overeengekomen, zal Leverancier 

Fujitsu tenminste zes maanden van tevoren in 
kennis stellen de levering van de in de Inkooporder 

genoemde zaken te staken, teneinde Fujitsu in de 
gelegenheid te stellen nog bestellingen te doen.  

 
9.2  Het bepaalde in artikel 10.6 is onverminderd van 

toepassing. 
 
10.  Garantie  
 
10.1  Leverancier garandeert dat de geleverde zaken 

en diensten in overeenstemming zijn met de in de 
Overeenkomst en in de Inkooporder vermelde 
specificaties, vrij van gebreken, van deugdelijke 
materialen zijn vervaardigd, van goede uitvoering 
zijn en geschikt zijn voor het doel, waarvoor 
Fujitsu de zaken heeft besteld. 

  
10.2  Alle gebreken of onvolkomenheden, die zich 

tijdens de garantieperiode voordoen, zullen 
kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde 
van Fujitsu onmiddellijk en volledig door 
Leverancier worden hersteld, dan wel, indien 
herstel niet mogelijk is, worden vervangen door 
gelijkwaardige zaken. Ondeugdelijk uitgevoerde 
diensten zullen door Leverancier op eerste 
verzoek van Fujitsu onmiddellijk opnieuw worden 
uitgevoerd, zonder enige kosten voor Fujitsu.  

 
10.3  Tenzij in de Inkooporder anders is vermeld is de 

garantieperiode twaalf (12) maanden te rekenen 
vanaf de datum van aflevering, conform het 
bepaalde in artikel 5.1. 

 
10.4  Leverancier garandeert, dat de geleverde zaken en 

diensten voldoen aan alle ten tijde van de levering 
geldende wettelijke eisen, EG-richtlijnen en overige 
overheidsvoorschriften, ondermeer op het gebied 
van veiligheid, milieu, ergonomie, 
telecommunicatie, elektromagnetische 
comptabiliteit, etc., alsmede voldoen aan de 
algemeen in de branche erkende normen en 
technische standaards. Leverancier garandeert dat 
de geleverde zaken voorzien zijn van het CE merk. 

 
10.5 Leverancier vrijwaart Fujitsu voor alle aanspraken, 

inclusief kosten voor rechtsbijstand, die ontstaan 
door tekortkomingen in de uitvoering van de 
Overeenkomst of door het gebruik van de 
geleverde zaken door derden. 

 
10.6  Leverancier garandeert de beschikbaarheid van 

onderhoudsservice, reserve onderdelen en 
serviceonderdelen noodzakelijk voor herstel en 
onderhoud van de geleverde zaken tegen 
redelijke prijzen en gebruikelijke korting voor 
tenminste vijf (5) jaar na de laatste levering van de 
zaken.  

 
10.7 Bij ieder tekortschieten door Leverancier ten 

aanzien van enige verplichting als genoemd in de 
Overeenkomst verbeurt Leverancier, zonder dat 
ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare 
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boete van   € 50.000,-- , tenzij Leverancier aantoont 
dat het tekortschieten hem niet toe te rekenen is. 
Overigens laat deze boete andere Fujitsu 
toekomende rechten onverlet. 

 
11.  Intellectuele eigendom 
 
11.1 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde 

zaken en diensten geen inbreuk maken op enig 
geldend recht van intellectuele eigendom van 
derden en het gebruik ervan ook anderszins niet 
onrechtmatig is jegens derden.  

 
11.2  Leverancier vrijwaart Fujitsu voor aanspraken van 

derden ter zake.  
 
11.3  Leverancier zal op eigen kosten de verdediging 

voeren in geval een rechtszaak tegen Fujitsu mocht 
worden ingesteld, gebaseerd op de vordering dat 
de zaken of diensten of enig deel daarvan inbreuk 
maakt op een geldend octrooi of auteursrecht of 
een wettig gedeponeerd model – waar dan ook ter 
wereld – en zij zal alle kosten en 
schadevergoedingen waartoe Fujitsu uiteindelijk in 
een dergelijke rechtszaak mocht worden 
veroordeeld en die betrekking hebben op bedoelde 
vordering voldoen mits: 

 a. Fujitsu Leverancier onmiddellijk op de hoogte 
stelt zodra een derde zich, in of buiten rechte, met 
enige aanspraak tot haar richt; en 

 b. Fujitsu Leverancier in de gelegenheid laat de 
verdediging en regeling van een dergelijke 
vordering geheel in eigen beheer af te wikkelen; en 

 c. Fujitsu Leverancier bij een dergelijke verdediging 
alle medewerking verleent die  Leverancier 
redelijkerwijs van hem mocht verlangen; en 

 d. Fujitsu geen kosten maakt of uitgaven doet 
namens Leverancier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Leverancier. 

 
11.4  In geval van een aanspraak ter zake van inbreuk op 

auteursrecht of op enig ander intellectueel 
eigendomsrecht met betrekking tot zaken en/of 
diensten, of, bij een naar het oordeel van 
Leverancier dreigende inbreuk, kan Leverancier 
naar eigen keuze en voor eigen rekening voor 
Fujitsu het recht verwerven tot voortgezet gebruik, 
het inbreukmakende goed wijzigen of vervangen 
teneinde de inbreuk te voorkomen of in te stemmen 
met de teruggave van zulk een goed onder 
creditering van de betaalde prijs. Dit onverminderd 
het recht van Fujitsu om schadevergoeding en/of 
boete te vorderen. 
 

12.  Werknemers 
 
 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en 

gedurende een jaar daarna zullen partijen geen 
werknemers die betrokken zijn bij de uitvoering van 
die Overeenkomst, van de wederpartij in dienst 

nemen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de wederpartij. 

 
13.  Ontbinding en beëindiging  
 
13.1  Indien Leverancier enige verplichting uit een 

Overeenkomst niet nakomt en hij dat verzuim niet 
binnen veertien(14) dagen na ontvangst van een 
schriftelijke ingebrekestelling van Fujitsu heeft 
hersteld, dan kan Fujitsu naar eigen keuze de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
ontbinden of haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst of enige andere overeenkomst met 
Leverancier opschorten totdat Leverancier zijn 
verplichting(en) is nagekomen.  

 Indien Fujitsu op grond van het in de vorige zin 
bepaalde haar verplichtingen opschort, levert 
zulks voor Leverancier geen grond op enige 
vordering jegens Fujitsu in te stellen. 

 
13.2  Indien Leverancier in staat van faillissement wordt 

verklaard of liquideert of indien een curator over 
enig deel van diens bedrijf wordt aangesteld of 
indien beslag wordt gelegd op diens bezittingen, 
dan kan Fujitsu ieder van deze omstandigheden 
aanmerken als grond voor onmiddellijke 
ontbinding van de betreffende en/of enige andere 
Overeenkomst, zonder voorafgaande 
kennisgeving. 

 
13.3 In geval van (een aanvraag tot) faillissement of 

surséance van betaling door Leverancier, kan 
Fujitsu aan haar betalingsverplichting jegens 
Leverancier voldoen door het bedrag dat 
Leverancier aan zijn Onderaannemer(s) 
verschuldigd is rechtstreeks aan deze laatste(n) te 
betalen. Dit voor zover de vorderingen van 
Onderaannemers betrekking hebben op het door 
Onderaannemers verrichten van de diensten en/of 
het leveren van de zaken. 
Fujitsu is in geval van faillissement of surséance 
van betaling van Leverancier gerechtigd 
Onderaannemer te verzoeken de diensten te 
verrichten en/of zaken te leveren en hem 
daarvoor rechtstreeks te betalen. De 
betalingsverplichting van Fujitsu aan Leverancier 
zal alsdan voor het gelijke bedrag verminderen 

 
 
13.4  De ontbinding van een Overeenkomst dient te 

geschieden per aangetekende brief. 
 
13.5  Indien de Overeenkomst het karakter van een 

duurovereenkomst heeft, is deze te allen tijde 
door Fujitsu opzegbaar met inachtneming van een 
redelijke opzegtermijn, zonder dat Fujitsu hiervoor 
schadeplichtig is. 

 
14.  Overmacht 
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14.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van 
een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst, 
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een 
omstandigheid, dieniet te wijten is aan haar schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening 
komt. Van een geval van overmacht zal onder 
overlegging van de nodige bewijsstukken aan de 
andere partij mededeling worden gedaan. 

 
14.2  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan 

ziekte of ongeschiktheid van werknemers of van 
gebruikte derden van de zich op overmacht 
beroepende wederpartij, vertragingen veroorzaakt 
door toeleveranciers, materiaalschaarste, de 
onmogelijkheid de vereiste vergunningen of 
toestemming te verkrijgen en arbeidsconflicten. 

 
15.  Aansprakelijkheid 
 
15.1  Leverancier is volledig aansprakelijk voor alle 

schade die Fujitsu lijdt als gevolg van toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen 
uit hoofde van de met Fujitsu gesloten 
Overeenkomst. 

 
15.2  Leverancier is volledig aansprakelijk voor een 

onrechtmatige daad van hem, zijn werknemers of 
door hem ingeschakeld hulppersoneel waarvoor 
Leverancier krachtens de wet aansprakelijk is. 

 
16.   Uitbesteding van werkzaamheden aan derden 
 
16.1  Indien Leverancier zijn werkzaamheden aan derden 

wil uitbesteden, kan dit alleen na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Fujitsu. 

 
16.2  Leverancier blijft in dat geval volledig 

verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot 
door derden in verband met de Overeenkomst 
verrichte werkzaamheden. 

 
17.  Overdracht van rechten en verplichtingen 
 
 Indien één der partijen zijn rechten en/of 

verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst wil 
overdragen, kan dit alleen na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

 
18.  Loonbelasting en sociale premie 
 
18.1  Indien Leverancier diensten aan Fujitsu verleent zal 

Leverancier bij de aanvang van de werkzaamheden 
en vervolgens iedere zes maanden aan Fujitsu een 
verklaring van een registeraccountant overleggen, 
waarin deze aangeeft dat ten aanzien van de 
werknemersin dienst van Leverancier en die bij 
Fujitsu werkzaam zijn in het kader van te verrichten 
diensten volledig, juist en tijdig afdracht van sociale 
premies en belasting heeft plaatsgevonden. Indien 
het de inzet van zelfstandigen betreft zal 

Leverancier bij de aanvang van de 
werkzaamheden en vervolgens iedere zes 
maanden een kopie van de VAR-WUO of VAR-
DGA overleggen. In aanvulling op het hierboven 
bepaalde geldt, dat deze regeling onverlet laat de 
Fujitsu toekomende bevoegdheid betalingen van 
bedragen ten gunste van een G-rekening van 
Leverancier te verrichten, zulks ter beperking van 
haar inlenersaansprakelijkheid, een en ander ook 
indien niet uitdrukkelijk betaling op een G-
rekening is overeengekomen. Indien Leverancier 
niet meewerkt aan deze verplichting heeft Fujitsu 
het recht de Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 13. 

 
18.2  Leverancier vrijwaart Fujitsu tegen aanspraken 

van Bedrijfsvereniging en Belastingdienst ter zake 
niet afgedragen premies of belasting en zal 
Fujitsu volledig schadeloos stellen voor de schade 
die Fujitsu mogelijkerwijs lijdt tengevolge van 
deze aanspraken. 

 
19.  Eigendom 
 
 Alle tekeningen, materialen of gereedschappen, 

verschaft door Fujitsu, dan wel aangemaakt of 
aangeschaft door Leverancier op kosten van 
Fujitsu, zijn eigendom van Fujitsu en te allen tijde 
door Fujitsu direct opvorderbaar. Leverancier zal 
deze hulpmiddelen voor zijn rekening en risico 
beheren en in goede staat houden. Hij zal deze 
niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij 
daartoe schriftelijk gemachtigd door Fujitsu. 

 
 
20.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
 Op een Overeenkomst tussen Fujitsu en 

Leverancier is Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Utrecht. Toepasselijkheid van 
het op 11 april 1980 tot stand gekomen VN 
verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 
(Weens Koopverdrag 1980) is uitgesloten.  

 


