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Inkoopvoorwaarden – Content Freelancers
Introductie
Deze inkoopvoorwaarden van SAM zijn bedoeld voor, en van toepassing op, de inkoop door SAM
van content van freelancers en de opdrachten die SAM daarvoor geeft. Onder content valt onder
andere tekst, beeldmateriaal van freelance fotografen, illustratoren of andere beeldmakers en
audiovisuele bijdragen zoals acteerprestaties. Uitgezonderd hiervan zijn de prestaties en werken
van de hoofdauteurs van lesmethodes. Ook zijn deze voorwaarden niet bedoeld voor de inkoop van
goederen en diensten, waaronder redactiediensten en ICT-diensten, het inlenen van personeel op
uitzend- of detacheringsbasis of voor het inkopen van content van bedrijven, zoals
reclamebureaus, creatieve bureaus of fotostockbureaus. Voor die situaties hanteert SAM separate
voorwaarden.
SAM heeft deze inkoopvoorwaarden met veel zorg opgesteld. Wij hebben geprobeerd recht te doen
aan de belangen van freelance makers, rekening houdend met de realiteit van het ontwikkelen van
lesmethodes en (digitale) leermiddelen. De time-to-market van onze producten en diensten is lang
en SAM moet grote investeringen doen en veel risico’s nemen. Deadlines voor levering van
educatieve leermiddelen zijn hard. Wij moeten er dan ook zeker van zijn dat wij de aan ons
geleverde producten en diensten vrijelijk kunnen gebruiken en dat onze ontwikkelingsplanning
geen gevaar loopt. Aan de inhoud van de door SAM ontwikkelde producten en diensten werkt
bovendien een grote hoeveelheid verschillende leveranciers mee. SAM dient er zeker van te zijn
dat wij met al onze Leveranciers dezelfde afspraken maken zodat succesvolle exploitatie van onze
producten en diensten niet in gevaar kan komen. Dat is in het belang van zowel SAM als onze
freelance opdrachtnemers.
Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities en Interpretatie
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Orders en Offertes
Artikel 4 Totstandkoming en Wijziging
Artikel 5 Levering en Acceptatie
Artikel 6 Wet DBA
Artikel 7 IE-rechten
Artikel 8 Gebruik door Leverancier
Artikel 9 Vergoeding en Meerwerk
Artikel 10 Facturering en Betaling
Artikel 11 Vertrouwelijke informatie
Artikel 12 Aansprakelijkheid
Artikel 13 Duur en (tussentijdse) beëindiging
Artikel 14 Gevolgen van Beëindiging
Artikel 15 Diversen
Artikel 1 Definities en Interpretatie
1.1
In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
Prestaties: de door Leverancier aan SAM geleverde of te leveren werken, prestaties,
werkzaamheden, materialen, informatie en gegevens(verzamelingen) waaronder geschriften en
teksten, ontwerpen, tekens, logo’s, modellen, foto’s, illustraties, animaties, tekeningen, muziek,
geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal, al dan niet digitaal aangeleverd en inclusief eventuele
dragers, resultaten van redactie-, schrijf-, presentatie-, acteer- en/of productiewerkzaamheden,
enig ander materiaal dat in het kader van een Overeenkomst ontstaat en alles dat noodzakelijk is
voor de juiste en volledige levering van het voorgaande.
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waar ook ter
wereld, waaronder begrepen auteursrechten, naburige rechten, modelrechten, databankrechten en
eenlijnsprestaties.
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Leverancier: iedere persoon met wie SAM onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden een
Overeenkomst aangaat tot het leveren van Prestaties.
SAM: de besloten vennootschap Sam Safety Microlearning B.V., statutair gevestigd te Rotterdam
en kantoorhoudende te Maashaven Zuidzijde 2, 3081 AR Rotterdam.
Offerte: een aanbod van Leverancier aan SAM voor de levering van Prestaties.
Order: elke order of opdracht van SAM aan Leverancier tot het leveren van Prestaties, ongeacht of
het een eenmalige opdracht betreft of een order onder een Raamovereenkomst.
Overeenkomst: iedere schriftelijke opdrachtovereenkomst tussen SAM en Leverancier voor de
levering van Prestaties, inclusief eventuele bijlagen.
Raamovereenkomst: een Overeenkomst waarin partijen voorwaarden overeenkomen die van
toepassing zullen zijn op meerdere daaropvolgende Orders.
Voorwaarden: deze Inkoopvoorwaarden Content Freelancers .
1.2
Waar in deze Voorwaarden de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”,
“waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet
bedoeld het overige uit te sluiten.
1.3
In deze Voorwaarden zal onder “schriftelijk” ook berichtenverkeer via e-mail, fax of andere
vormen van elektronische communicatie worden begrepen, indien degene die de betreffende
communicatie verricht tot de inhoud daarvan bevoegd is. In deze Voorwaarden zal onder een
“ondertekend geschrift” worden begrepen een geschrift dat is ondertekend door een daartoe
bevoegd persoon namens ieder van de partijen, hetzij op papier, hetzij door middel van een
digitale handtekening.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanvragen voor Offertes, Orders en
Overeenkomsten. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) op enige
rechtsverhouding tussen partijen, zijn ze van rechtswege van toepassing op alle
rechtsverhoudingen van latere datum.
2.2
Eventuele algemene (leverings)voorwaarden van Leverancier of van derden zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing, ongeacht enige verwijzing naar die voorwaarden in communicatie
van Leverancier van later datum dan de Overeenkomst. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn
slechts schriftelijk mogelijk of, indien vereist door deze Voorwaarden, door middel van een
ondertekend geschrift. Afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de specifieke opdracht
waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.3

De Nederlandstalige versie van deze Voorwaarden is in alle gevallen leidend.

Artikel 3 Orders en Offertes
3.1
SAM is gerechtigd Orders op elk moment in te trekken. Indien Leverancier al
werkzaamheden heeft verricht of kosten heeft gemaakt, zal SAM deze vergoeden voor zover
redelijkerwijs in overeenstemming met de Overeenkomst.
3.2
Door SAM uitgebrachte aanvragen voor een Offerte zijn niet bindend. Offertes van
Leverancier zijn bindend voor de daarin opgenomen termijn of, indien geen termijn is opgenomen,
gedurende dertig dagen. Leverancier zal geen kosten in rekening brengen voor Offertes tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
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Artikel 4 Totstandkoming en Wijziging
4.1
Raamovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door middel van een ondertekend
geschrift. Overige Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand: door een ondertekend geschrift of
schriftelijk.
4.2
Indien Leverancier begint met de uitvoering van werkzaamheden voordat een
Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 4.1, doet Leverancier dat
voor eigen rekening en risico.
4.3
SAM mag altijd een voorstel doen tot wijziging van de opdracht. Leverancier zal zulke
voorstellen niet in redelijkheid weigeren, met inachtneming van artikel 4.5
4.4
SAM mag deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op
alle Overeenkomsten nadat dertig dagen zijn verstreken vanaf de datum dat de wijzigingen
kenbaar zijn gemaakt, tenzij Leverancier de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd binnen
vijftien dagen na de datum van kenbaar maken. De laatste versie van de Voorwaarden is te vinden
op www.SAM.nl/inkoopvoorwaarden.
4.5
Als partijen tijdens de opdracht overeenkomen dat de Overeenkomst moet worden
gewijzigd, zal dit niet van invloed zijn op levertijd, prijs of kwaliteit van de Prestaties, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 5 Levering en Acceptatie
5.1
Levering van de Prestaties geschiedt op de wijze, datum en tijdstip zoals overeengekomen.
Voor zover objectief bepaalbaar, zullen de Prestaties voldoen aan de specificaties vastgelegd in de
Overeenkomst en/of voor het aan Leverancier bekende doel.
5.2
Leverancier informeert SAM schriftelijk over feiten en omstandigheden die kunnen leiden
tot vertraging in de nakoming of tot niet-correcte nakoming, waarbij voorstellen worden gedaan
voor maatregelen om alsnog tijdig en correct na te komen.
5.3
Leverancier draagt voor eigen rekening en risico zorg voor alle te gebruiken materialen en
uitrusting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leverancier is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en uitrusting en dient deze voor
eigen rekening en risico te verzekeren. Voor zover werkzaamheden worden verricht in gebouwen of
op terreinen van SAM of door SAM in gebruik, zijn de Leverancier en eventuele door Leverancier
ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.
5.4
Leverancier informeert SAM vooraf als hij derden in wil schakelen. Leverancier blijft altijd
eindverantwoordelijke en aanspreekpunt.
5.5
SAM deelt binnen tien werkdagen na aanlevering van de Prestaties aan Leverancier mee of
de Prestaties worden geaccepteerd of niet. Als SAM meedeelt dat zij de Prestaties niet accepteert,
legt zij Leverancier uit waarom de Prestaties niet voldoen aan wat is overeengekomen. Leverancier
dient dan op eigen kosten en binnen een redelijke termijn de Prestaties te vervangen of aan te
passen. Als SAM de Prestatie weer niet accepteert, besluiten partijen in gezamenlijk overleg of zij
de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen of de Overeenkomst per direct ontbinden.
5.6
Prestaties gelden als geaccepteerd (i) als SAM de Prestaties uitdrukkelijk accepteert of (ii)
als SAM de Prestaties in gebruik neemt of (iii) als SAM niet binnen de termijn als bedoeld in artikel
5.5 aan Leverancier heeft meegedeeld of SAM de Prestaties accepteert of niet.
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5.7 SAM is een maatschappelijk verantwoorde onderneming en accepteert geen Prestaties die
vervaardigd zijn door of met behulp van kinderen onder de leeftijd van 14 jaar, Prestaties die de
gezondheid, opleiding of ontwikkeling van kinderen kunnen aantasten of die vervaardigd zijn onder
condities die niet overeenkomen met algemeen aanvaarde werkomstandigheden die voldoen aan
de betrokken wetgeving, zoals gedwongen arbeid, arbeid in een risicovolle omgeving of arbeid die
de gezondheid aantast.
Artikel 6 Wet DBA
6.1
Indien Leverancier werkzaam is als zelfstandige zonder personeel geldt het bepaalde in dit
Artikel 6, voor zover nodig in afwijking van enige hiermee strijdige bepaling elders in deze
Voorwaarden of de Overeenkomst. “Leverancier” wordt in dit artikel aangeduid als
“Auteur/redactiemedewerker” en SAM als “Uitgeverij”.
6.2
Partijen overwegen dat:
6.2.1 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een
uitgeefovereenkomst (in geval van afspraken over auteursrechten), dan wel overeenkomst van
opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW;
6.2.2 Partijen uitdrukkelijk geen privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst beogen aan te gaan in
de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
6.2.3 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb.
1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen
voordat uitbetaling plaatsvindt;
6.2.4 Partijen zich realiseren en ermee instemmen, dat keuze voor gebruik van een
modelovereenkomst waarin de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling buiten toepassing
worden gelaten inhoudt dat Auteur/redactiemedewerker geen aanspraak kan maken op een
uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA);
6.2.5 Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 7 juni 2016 onder
nummer 91016.34914.1.0.E opgestelde modelovereenkomst;
6.3
Auteur/redactiemedewerker1 en Uitgeverij sluiten een uitgeefovereenkomst/overeenkomst
van opdracht zoals bedoeld in art. 7:400 e.v. BW.
6.4
Auteur/redactiemedewerker is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht
of leiding van Uitgeverij uit te voeren. Van ‘in dienst’ (werkgeversgezag) in de zin van boek 7:610
e.v. BW is dan ook geen sprake.
6.5
Dit laat onverlet dat Auteur/redactiemedewerker gevolg zal geven aan tijdig verleende en
verantwoorde aanwijzingen over het resultaat van de opdracht, zoals het onderwerp, het aantal
woorden, keuze voor spelling en/of terminologie en/of opsommingen en/of inrichting van noten,
aanwijzingen over aansluiten bij de redactionele formule, aanlevering van kopij/deadlines, het
onderwerp van de opdracht, formaat en/of omvang van de bijdrage en andere instructies ter
concretisering van de te verrichten diensten binnen het kader van de opdracht. 2 De specifieke
instructies per opdracht bevestigt Uitgeverij separaat aan Auteur/redactiemedewerker middels een
email of ander communicatiemiddel.

1

Auteur/redactiemedewerker is een persoon die met arbeid van creatieve aard meewerkt aan de redactionele leiding en/of redac-tionele samenstelling van de vorm en/of inhoud
van een werk dat door een uitgever kan/zal worden gepubliceerd, zoals journalist, cartoonist, columnist, eindredacteur, fotograaf, illustrator, vorm-gever en vertaler. Deze
definitie is afkomstig uit het Convenant Eigen Verklaring tussen Belastingdienst, UWV en NUV uit 2008.
2
Zie bijlage voor een (niet limitatief) richtinggevend overzicht met voorbeelden van die passen binnen de kaders van deze instructiebevoegdheid.
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6.6
Auteur/redactiemedewerker dient de werkzaamheden goed en deugdelijk uit te voeren, wat
onder meer betekent dat wordt gewerkt conform de in de uitgeefbranche geldende normen en
richtlijnen, zoals journalistieke principes en de gebruikelijke kwaliteitsnormen ten aanzien van
spelling en stijl.
6.7
Uitgeverij verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Auteur/redactiemedewerker ook
voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
6.8
Verzekeringen tegen het risico van inkomensverlies, zoals bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid, zijn de verantwoordelijkheid van Auteur/redactiemedewerker.
6.9
Het aangaan van de onderhavige overeenkomst geeft Auteur/redactiemedewerker geen
aanspraak op het verstrekken door Uitgeverij van opdracht(en) c.q. het daadwerkelijk leveren van
de diensten aan Uitgeverij.
6.10
Betaling vindt plaats ofwel per stuk (afgerond artikel of nieuwsbericht, fotoserie,
omslagontwerp etc.), ofwel op basis van omzetcijfers (royaltybasis), al dan niet met voorschot (al
dan niet terugvorderbaar) ofwel per uur. Bij onverhoopt tekortschietende prestatie komt herstel
voor eigen risico en rekening van Auteur/redactiemedewerker.
6.11 De betaling betreft een bruto honorarium. Bij wijziging van de fiscale status van
Auteur/redactiemedewerker of keuze voor niet buiten toepassing laten van de
gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling zoals bedoeld in overweging 6.2.3 is Uitgeverij
gerechtigd het honorarium te herzien.
6.12 Met Auteur/redactiemedewerker maakt Uitgeverij afspraken over de intellectuele
eigendomsrechten op Werken (in de zin van de Auteurswet) die hij tot stand brengt - of heeft
gebracht - binnen het kader van deze overeenkomst, inclusief wanneer Auteur/redactiemedewerker
in de zelfstandige uitoefening van beroep of anderszins buiten loondienst een Werk tot stand
brengt en dit op eigen initiatief of in opdracht ter publicatie aanbiedt aan Uitgeverij. Deze
afspraken worden vastgelegd in algemene voorwaarden of een ander document behorende bij deze
overeenkomst.
Artikel 7 IE-rechten
7.1
Alle IE-rechten op materiaal dat door SAM aan Leverancier wordt verstrekt, blijven
berusten bij SAM of haar licentiegevers.
7.2
Voor zover IE-rechten op de Prestaties bij Leverancier zouden berusten, draagt Leverancier
hierbij de IE-rechten op de Prestaties geheel over aan SAM. Voor zover nodig gebeurt dat door
levering bij voorbaat van alle auteursrechten en auteurs-rechtelijke bevoegdheden op toekomstige
werken en ten aanzien van toekomstige exploitatievormen en -wijzen, ongeacht of deze
exploitatievormen, exploitatiewijzen en/of daartoe gebruikte media ten tijde van contractsluiting
reeds bekend waren en ongeacht de gebruikte technieken. Deze overdracht is beperkt tot gebruik
van de Prestaties in verdienmodellen van ondernemingen gelieerd aan Sanoma Learning B.V.
7.3
Voorgaande overdracht van rechten omvat niet, en SAM maakt geen aanspraak op, de
rechten en/of vergoedingsaanspraken uit hoofde van het leenrecht, reprorecht, thuis-kopierecht of
enig ander recht dat volgens algemeen geaccepteerde branche opvattingen collectief pleegt te
worden beheerd.
7.4
Voor zover levering bij voorbaat niet mogelijk is, of voor zover overdracht om een andere
reden niet geldig tot stand is gekomen, verplicht Leverancier zich hierbij om alles te doen en na te
laten om een overdracht van IE-rechten alsnog tot stand te brengen, waaronder het ondertekenen
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van een nadere akte. Leverancier machtigt SAM daarnaast onherroepelijk om namens hem alle
benodigde documenten, waaronder begrepen een overdrachtsakte, te ondertekenen.
7.5
Leverancier garandeert dat voor zover de Prestaties beschermd zijn door het auteursrecht,
hij/zij als maker kan worden beschouwd en geheel bevoegd is daarover te beschikken. Leverancier
garandeert voorts dat de Prestaties – voor zover de Leverancier redelijkerwijs weet of kan weten geen inbreuk maken op IE-rechten van derden en ook niet op een andere manier onrechtmatig zijn
ten opzichte van derden. Leverancier maakt geen gebruik van restmateriaal of schetsen op een
wijze die schadelijk kan zijn voor SAM. Leverancier vrijwaart SAM voor schade, kosten en claims
van derden ter zake het voorgaande.
7.6
Leverancier heeft recht op naamsvermelding op gebruikelijke wijze. Voor het overige doet
Leverancier afstand van persoonlijkheidsrechten voor zover wettelijk toegestaan en tenzij anders
overeengekomen.
7.7
Leverancier erkent dat de door SAM ontwikkelde producten en diensten een lange time-tomarket hebben en exploitatie van de Content in bepaalde gevallen dus pas na enkele maanden of
zelfs jaren zal geschieden.
7.8
De vergoeding die Leverancier krijgt houdt mede een billijke vergoeding in voor de
overdracht van IE-rechten. Indien aan Leverancier op grond van dwingend recht een aanvullende
vergoeding toekomt, treden partijen hierover in overleg. Bij dat overleg geldt als uitgangspunt dat
een aanvullende billijke vergoeding voor nieuwe, ten tijde van contractsluiting onbekende
exploitatiewijzen, slechts verschuldigd is voor zover de eventuele extra inkomsten ut die nieuwe
exploitatie een afname aan inkomsten uit reeds bekende exploitatievormen overstijgen.
7.9
Leverancier garandeert dat zijn werknemers en eventueel ingeschakelde derden hun IErechten aan Leverancier overdragen zodat Leverancier aan zijn verplichtingen in dit artikel kan
voldoen. Ook garandeert Leverancier dat deze personen op verzoek van SAM een overdrachtsakte
ondertekenen.
7.10
Als een derde partij SAM of de Leverancier aanspreekt in verband met IE-rechten, mag
SAM in redelijkheid bepalen op welke wijze SAM en/of Leverancier op deze aanspraak reageren,
één en ander rekening houdend met de redelijke belangen van de Leverancier. Leverancier
verleent SAM hierbij onherroepelijk toestemming om gerechtelijke en buitengerechtelijke
procedures te voeren in geval van enige inbreuk op de IE-Rechten ten aanzien van de Content.
Artikel 8 Gebruik door Leverancier
8.1
Na voorafgaande schriftelijke toestemming van SAM mag Leverancier de naam van SAM,
de titel van de betreffende uitgave en de Prestaties gebruiken ten behoeve van een portfolio. SAM
mag aan haar toestemming voorwaarden verbinden, maar zal haar toestemming niet op
onredelijke gronden onthouden.
Artikel 9 Vergoeding en Meerwerk
9.1
Leverancier levert de Prestaties voor de in de Overeenkomst of de afzonderlijke Orders
vastgelegde vergoedingen. Alle bedragen zijn in Euro’s en zijn inclusief alle (on)kosten en fiscale en
sociale verzekeringsrechtelijke verplichtingen. Reistijd en -kosten of andere (on)kosten worden
alleen vergoed indien vooraf schriftelijk overeengekomen.
9.2
Overeengekomen vergoedingen zijn vast, tenzij omstandigheden zijn overeengekomen die
tot prijsaanpassing kunnen leiden en de Overeenkomst omschrijft hoe aanpassing plaatsvindt.
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9.3
Indien werkzaamheden noodzakelijk zijn die niet redelijkerwijs in de Overeenkomst
inbegrepen zijn dient Leverancier deze in redelijkheid kosteloos te verrichten. Slechts indien de
extra werkzaamheden aan SAM zijn toe te rekenen, zijn deze aan te merken als meerwerk dat voor
vergoeding in aanmerking komt. Meerwerk wordt door Leverancier slechts ten uitvoer gelegd
indien inhoud en kosten daarvan door middel van een ondertekend geschrift zijn overeengekomen.
9.4
SAM zal nooit gehouden kunnen worden tot het betalen van enige voorschotten, het doen
van enige andere vooruitbetalingen of het stellen van enige zekerheid.

Artikel 10 Facturering en Betaling
10.1
Leverancier verstuurt facturen voor het leveren van Prestaties op een wijze en met
vermelding van de informatie en gegevens zoals door SAM aangegeven. Indien is overeengekomen
dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, voegt Leverancier bij de factuur een schriftelijke en
gedetailleerde specificatie bij alsmede een urenverantwoording met het aantal en de data van de
werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, een omschrijving van de verrichte
werkzaamheden en de eventuele onkosten, voor zover deze niet zijn inbegrepen in de
overeengekomen prijzen. Accordering van uren houdt geen goedkeuring van de Prestaties in.
10.2
SAM betaalt op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen dertig dagen na
ontvangst van de betreffende correcte factuur en de daarbij behorende gegevens en na Acceptatie
van de Prestaties, tenzij SAM de juistheid, hoogte of verschuldigdheid van de betreffende factuur in
redelijkheid betwist.
10.3
Indien voorafgaand aan Acceptatie reeds betalingen zijn verricht, zijn deze betaald onder
de ontbindende voorwaarde van niet-Acceptatie van de Prestaties. Betaling door SAM houdt op
geen enkele wijze afstand van recht in.
10.4
SAM mag betalingen opschorten zolang Leverancier niet heeft voldaan aan enige
(leverings)verplichting.
Artikel 11 Vertrouwelijke informatie
11.1
Indien informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij en deze informatie in
redelijkheid als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende partij deze informatie
alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken
tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze
personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudings-overeenkomst verplicht zijn
tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
11.2
Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan (zolang de Prestatie nog niet
door SAM openbaar is gemaakt) (i) informatie over de methode waarvoor de Prestatie wordt
verricht en (ii) het feit dat Leverancier Prestaties verricht ten behoeve van een nog niet verschenen
methode.
11.3
Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op
het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is
geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een
geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.
11.4
Indien Leverancier ten behoeve van het leveren van de Prestaties persoonsgegevens
verwerkt, zal dit gelden als bewerkersovereenkomst tussen SAM en Leverancier, waarbij het ervoor
zal worden gehouden dat SAM verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming
Persoonsgegevens (“Wbp”) en Leverancier bewerker. Onverminderd het voorgaande, zal
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Leverancier op eerste verzoek van SAM een afzonderlijke, voor de betreffende situatie gebruikelijke
en passende bewerkersovereenkomst sluiten. Leverancier garandeert te handelen conform de Wbp
en eventuele (nationale of Europese) regelgeving ter vervanging van de Wbp en de
persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat te beveiligen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade en kosten die SAM lijdt of maakt door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier, door enig
handelen van Leverancier in de uitvoering van de Overeenkomst of door een onrechtmatige daad
van Leverancier, waaronder schade ten gevolge van (vermeende) inbreuken op IE-rechten op de
Prestaties.
12.2
Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot maximaal tweemaal het
factuurbedrag dat met betrekking tot de schade toebrengende Prestatie door SAM aan Leverancier
is betaald, dan wel in het voorkomende geval tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt
uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of roekeloze schuld.
12.3
Voor zover in redelijkheid mogelijk en financieel haalbaar, zorgt Leverancier ervoor
adequaat verzekerd te zijn voor schade voortvloeiend uit eventuele aansprakelijkheid jegens SAM.
Leverancier zorgt gedurende een periode van 7 jaar na oplevering van de Prestaties ook voor een
back-up van alle Prestaties en alle bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de
Prestaties, zodat deze niet verloren gaan bij een onderbreking van de bedrijfsvoering van
Leverancier of een andere calamiteit.
12.4
Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor nakoming van uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen op grond van belasting- en de sociale zekerheidswetgeving.
Leverancier vrijwaart SAM tegen alle aanspraken ter zake. SAM is gerechtigd, zonder daardoor tot
schadevergoeding jegens Leverancier gehouden te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien Leverancier achterstallig is met betaling
van omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies
werknemersverzekeringen, onverminderd enige overige rechten van SAM.
Artikel 13 Duur en (tussentijdse) beëindiging
13.1
De Overeenkomst heeft een duur zoals daarin bepaald. Indien geen specifieke duur is
bepaald, eindigt de Overeenkomst door volbrenging.
13.2
SAM is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zolang
Leverancier nog niet is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, mits SAM de door
Leverancier gemaakte redelijke kosten van voorbereiding vergoedt, voor zover deze in
overeenstemming met de Overeenkomst zijn gemaakt.
13.3
SAM is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand, zonder dat SAM tot enige schadevergoeding of compensatie jegens
Leverancier is gehouden.
13.4
Leverancier is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tenzij het een Overeenkomst
voor onbepaalde tijd betreft in welk geval Leverancier de Overeenkomst mag opzeggen met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
13.5
Indien Leverancier (indien een ingebrekestelling noodzakelijk is: na een schriftelijke
ingebrekestelling waarbij hem/haar een redelijke termijn is gegeven om haar verplichtingen alsnog
na te komen, waarbij een termijn van tien dagen in ieder geval als redelijk wordt aangemerkt)
tekort (blijft) schiet(en) in de volledige/correcte/tijdige nakoming van één of meer van zijn/haar
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verbintenissen, is SAM gerechtigd, onverminderd overige rechten en geheel naar haar eigen keuze
(i) (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Leverancier volledig aan
zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, (ii) voor rekening van Leverancier zelf maatregelen te
(laten) treffen waaronder het voor rekening en kosten van Leverancier inkopen van vervangende
Prestaties bij derden dan wel (iii) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
13.6
Leverancier levert alle op het moment van beëindiging van een Raamovereenkomst nog
uitstaande Orders volledig uit conform de bepalingen van de Raamovereenkomst, tenzij SAM
Leverancier binnen veertien dagen na beëdiging anders instrueert.
13.7
Onverminderd enige rechten op grond van de wet, is ieder der partijen, zonder dat een
schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist en zonder dat de
ontbindende partij tot enige schadevergoeding of compensatie is gehouden, gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden of
beëindigen indien (i) de andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard of zich andere liquiditeitsproblemen voordoen, (ii) een rechterlijke
uitspraak verbiedt uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
13.8
Leverancier heeft niet het recht de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier
komt geen recht toe tot op enige vorm van opschorting, verrekening, retentie,
eigendomsvoorbehoud of reclame.
Artikel 14 Gevolgen van Beëindiging
14.1
Leverancier stelt onverwijld na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan
ook, alle Content en overige materialen die Leverancier voor SAM onder zich houdt, ter hand aan
SAM of een door haar aangewezen derde, dit conform de door SAM verstrekte instructies.
14.2
Leverancier verleent bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, aan
SAM alle noodzakelijke medewerking om de continuïteit van haar bedrijfsvoering te waarborgen en
een snelle en zorgvuldige overdracht van de dienstverlening aan een derde te bewerkstelligen.
Indien een goede en volledige overdracht van de dienstverlening naar mening van SAM alleen
mogelijk is indien Leverancier gedurende bepaalde tijd haar diensten voortzet, zal zij dat op
verzoek van SAM gedurende maximaal drie maanden na beëindiging doen. SAM zal de hieraan
verbonden kosten op basis van de voor de Overeenkomst geldende tarieven voldoen.
14.3
Beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, heeft geen invloed op de op
grond van Artikel 7 aan SAM toekomende IE-rechten op de Prestaties of aan SAM verleende
rechten.
14.4
Indien SAM op het moment van een ontbinding van deze Overeenkomst reeds Prestaties
heeft ontvangen zullen deze Prestaties en de daarvoor door SAM betaalde vergoedingen geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn.
14.5
Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn beëindiging van de Overeenkomst te overleven,
blijven tussen partijen van kracht.
Artikel 15 Diversen
15.1

Op de Overeenkomst en op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.2
Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst worden bij
uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij partijen
alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.
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15.3
In geval van nietigheid of vernietiging door Leverancier van één of meer bepalingen van de
Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op
de Overeenkomst. Partijen treden in overleg om een nietige of vernietigde bepaling van de
Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel
mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
15.4
Afstand van recht is slechts mogelijk door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijk
afgegeven verklaring.
15.5
Leverancier is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een
derde over te dragen zonder voorafgaande toestemming van SAM door middel van een
ondertekend geschrift. SAM is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
15.6
SAM is bevoegd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
over te dragen (i) aan met SAM in een groep verbonden ondernemingen, (ii) aan derden tezamen
met het bedrijf van SAM en (iii) in geval van een fusie.
15.7
Elektronische communicatie verstuurd door SAM wordt geacht te zijn ontvangen op de dag
van verzending, tenzij het tegendeel door Leverancier wordt bewezen.
15.8
De Overeenkomst dient te worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. SAM
en Leverancier zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar te vertegenwoordigen, voor
elkaar rechtshandelingen te verrichten, te bemiddelen bij of namens elkaar overeenkomsten aan te
gaan, garanties af te geven of toezeggingen te doen. Er is voorts geen sprake van enige
gezagsverhouding tussen SAM en Leverancier anders dan als tussen een opdrachtgever en
Leverancier in de zin van afdeling 1 van titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
15.9

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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