ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN FITZGERALD INTERNATIONAL B.V.
Artikel 1. Definities
Wanneer begrippen met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Algemene Voorwaarden met
de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:
a. AIV: deze algemene inkoopvoorwaarden van Fitzgerald;
2. Fitzgerald: Fitzgerald International B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 75528940;
3. Opdrachtnemer: de partij met wie Fitzgerald onderhandelt over de totstandkoming van de
Overeenkomst en/of de wederpartij van Fitzgerald bij een Overeenkomst;
4. Overeenkomst: de overeenkomst welke het geheel aan afspraken tussen Fitzgerald en
Opdrachtgever zal bevatten omtrent de door Opdrachtnemer aan Fitzgerald te leveren
diensten, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze AIV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten,
purchase orders, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter
zake van de door Opdrachtnemer aan Fitzgerald te leveren prestatie.
2. Afwijking en/of aanvulling van deze AIV kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtnemer zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze AIV, prevaleert de
inhoud van de Overeenkomst.
5. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AIV heeft geen
gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze AIV.
6. Indien in rechte vast komt te staan dat een of meer artikelen uit de Overeenkomst of deze
AVI ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid
van de overige artikelen van de Overeenkomst c.q. deze AIV niet aangetast. Fitzgerald en
Opdrachtnemer zullen alsdan in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de
Overeenkomst en/of deze AIV de Overeenkomst en/of de AIV voor zover nodig aanpassen, in
die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min
mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.
7. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst
voort te duren, blijven na het einde van de Overeenkomst bestaan. Onder deze
verplichtingen wordt in elk geval verstaan de verplichting tot geheimhouding.
Artikel 3. Offertes
1. Een aanvraag van Fitzgerald tot het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend. Alle kosten
gemoeid met het opstellen van een offerte/aanbieding zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
2. Een offerte van de Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de Opdrachtnemer uitdrukkelijk
schriftelijk in de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.
3. De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van ten minste 6 weken.
Als de Opdrachtnemer zijn offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een
aanbestedingsprocedure door Fitzgerald, moet de Opdrachtnemer zijn offerte gestand doen
tot een half jaar na de gunning van het Werk door de Principaal aan Fitzgerald.
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4. Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij heeft gedaan, op rechtmatige wijze
tot stand is (zijn) gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is
(zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met medeinschrijvers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge
hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of
beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worden verhoogd.
Artikel 4. Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt enkel tot stand:
a. door ondertekening zonder voorbehouden door de Opdrachtnemer van de (ongewijzigde)
Opdracht die Fitzgerald aan de Opdrachtnemer heeft toegezonden met het verzoek deze
ongewijzigd en ondertekend binnen 14 dagen te retourneren na de datum van verzending;
of,
b. indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft om de Opdracht binnen 14 dagen na de datum
van verzending te retourneren en geen schriftelijk bezwaar aantekent tegen de inhoud van
de Opdracht, dan wel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, waardoor moet
worden geacht dat de Opdrachtnemer de Opdracht heeft aanvaard, op de voorwaarden als
vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze AIV.
2. De Opdracht wordt verstrekt onder de ontbindende voorwaarde of op aangegeven van
Fitzgerald onder de opschortende voorwaarde dat de opdracht in verband waarmee de
Opdracht wordt gegeven geen of slechts met wezenlijke en voor Fitzgerald onacceptabele
wijzigingen doorgang vindt c.q. dat de met de Opdracht verband houdende werkzaamheden
geen onderdeel meer vormen van de door Fitzgerald met haar opdrachtgever gesloten
overeenkomst.
3. Als twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk de Opdracht (worden geacht te) hebben
aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het verrichten van de Prestatie en de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
4. Als de Opdracht kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, moet de
Opdrachtnemer Fitzgerald daarop wijzen voordat hij tot ondertekening of (als dat
eerder is) tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op
bijbetaling vervalt, en Opdrachtnemer zich daar niet op kan beroepen.
5. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst binden Fitzgerald slechts
nadat deze schriftelijk door Fitzgerald zijn aanvaard.
Artikel 5. Eisen aan de uitvoering van de Overeenkomst
De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren in
overeenstemming met de Overeenkomst.
Artikel 6. Vergoeding en facturering
1. Alle door Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst gehanteerde prijzen en
opslagpercentages zijn vast, exclusief omzetbelasting, en worden niet geïndexeerd.
2. Voor eventueel meerwerk wordt pas door Fitzgerald betaald, wanneer Fitzgerald
uitdrukkelijk vooraf heeft ingestemd met de extra werkzaamheden en de daarmee
samenhangende Vergoeding en Fitzgerald Opdrachtnemer hiervoor een apart
inkoopnummer verstrekt.
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3. De Opdrachtnemer komt uitsluitend beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende
omstandigheden indien en voor zover Fitzgerald dat beroep ook heeft op haar
opdrachtgever en niet eerder dan nadat Fitzgerald de vergoeding van haar opdrachtgever
heeft ontvangen.
4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan mark-ups of kickbacks in rekening te brengen over
door haar ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht gedane inkopen.
5. Fitzgerald heeft het recht om periodiek bewijsstukken op te vragen om vast te kunnen
stellen of eventuele inkopen door Opdrachtnemer correct aan Fitzgerald zijn geoffreerd en
gefactureerd. Opdrachtnemer verstrekt de ter zake relevante informatie binnen twee weken
nadat Fitzgerald een verzoek daartoe heeft gedaan.
6. Opdrachtnemer stuurt na afronding en accordering van de werkzaamheden door Fitzgerald
zijn factuur.
7. Fitzgerald betaalt alleen facturen die digitaal zijn aangeleverd via
finance@fitzgerald.amsterdam en die zijn voorzien van door Fitzgerald verstrekte
inkoopnummer(s) en andere administratieve aanduidingen.
8. Facturen van Opdrachtnemer zullen door Fitzgerald binnen 60 dagen na ontvangst van de
factuur via het hiervoor vermelde emailadres worden voldaan, tenzij Partijen anders
overeenkomen. Bij betaling binnen 30 dagen is Fitzgerald gerechtigd een korting van 3 % in
mindering te brengen op het factuurbedrag. Bij te late betaling geldt de wettelijke rente ex
artikel 6:119 BW.
9. Fitzgerald heeft steeds het recht de door de Opdrachtnemer in verband met de
werkzaamheden verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, aan Opdrachtnemer te
betalen
door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van voornoemde wetsartikelen. Door
storting op de geblokkeerde rekening voldoet Fitzgerald tegenover de Opdrachtnemer aan
zijn betalingsverplichtingen.
10. Een betaling door Fitzgerald houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
Artikel 7.Opschorting, verrekening en overdracht
1. Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, mag Fitzgerald zijn
betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer opschorten, totdat de Opdrachtnemer aan
zijn verplichtingen heeft voldaan.
2. Fitzgerald mag de door hem in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen verrekenen met alle vorderingen die Fitzgerald op de
Opdrachtnemer en/of (een) aan hem gelieerde partij(en) heeft/hebben.
3. Fitzgerald mag door hem in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen verrekenen met nog niet opeisbare vorderingen, die Fitzgerald heeft
op de Opdrachtnemer in verband met door de Opdrachtnemer en/of onder-opdrachtnemers
niet betaalde Loonheffingen en omzetbelasting.
4. Fitzgerald heeft het recht om in geval van (dreigend) faillissement van de Opdrachtnemer
vorderingen van onder- opdrachtnemers met betrekking tot de Overeenkomst rechtstreeks
aan die onder-opdrachtnemers te voldoen. De Opdrachtnemer zal hierover gelijktijdig
worden geïnformeerd door Fitzgerald. De vordering van de Opdrachtnemer op Fitzgerald
wordt in dat geval met een gelijk bedrag verminderd.
5. De Opdrachtnemer doet afstand van zijn eventuele opschortings- en/of retentierecht en enig
recht op verrekening.
6. Het is Fitzgerald toegestaan zijn rechten uit hoofde van de Opdracht geheel of gedeeltelijk te
cederen, te bezwaren of op welke wijze dan ook over te dragen.
7. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van de Opdracht geheel of
gedeeltelijk te cederen, te bezwaren of op welke wijze dan ook over te dragen.
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Artikel 8. Wijzigingen
1. De Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep toe op vergoeding van de financiële
gevolgen van een wijziging van de Overeenkomst , indien en voor zover de wijziging, inclusief
de financiële gevolgen, schriftelijk overeengekomen is met een daartoe bevoegde
medewerker van Fitzgerald.
2. De vergoeding voor Opdrachtnemer is vast voor de duur van de Overeenkomst, buiten de
situatie van minderwerk.
3. Werkzaamheden die nodig zijn om de prestatie(s) van Opdrachtnemer te laten
overeenkomen met de aard en de bedoeling van de Overeenkomst en overeenkomstig de
daaraan redelijke te stellen eisen, zijn geen meerwerk.
4. De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een
wijziging op verzoek van Fitzgerald uit te voeren als de uitvoering van de wijziging:
a. een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring in
het verrichten van de Prestatie tot gevolg heeft, en/of,
b. de Opdrachtnemer zou worden verplicht tot uitvoering van werkzaamheden die zijn
kennis en/of capaciteit(en) te boven gaan.
5. Binnen 14 kalenderdagen nadat Fitzgerald een verzoek tot wijziging heeft gedaan, moet de
Opdrachtnemer bij Fitzgerald een specificatie indienen van de financiële gevolgen en
eventuele gevolgen voor de uitvoeringsduur als gevolg van de voorgestelde wijziging. Als de
Opdrachtnemer niet binnen deze termijn een specificatie van de meerkosten en de gevolgen
voor de uitvoeringsduur bij Fitzgerald indient, vervalt het recht van de Opdrachtnemer op
vergoeding van kosten en/of recht op uitstel.
6. Fitzgerald kan de Opdrachtnemer schriftelijk opdragen een wijziging uit te voeren onder het
uitdrukkelijk in de Opdracht opgenomen voorbehoud van het vaststellen van de financiële
gevolgen van de wijziging en de datum waarop de werkzaamheden dienen te zijn afgerond.
De Opdrachtnemer is in dat geval verplicht te beginnen met de uitvoering van de wijziging
voordat partijen overeenstemming hebben bereikt over de financiële gevolgen en/of
aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen.
7. Als de Opdrachtnemer een voorstel tot wijziging doet, moet hij daarbij een voorstel voegen
dat ten minste het volgende omvat:
a. een beschrijving van de wijziging en de wijze waarop hij
b. deze tot stand wil brengen;
c. inzicht in hoeverre de wijziging zal leiden tot wijziging van de (op)leverdatum en
eventueel overeengekomen mijlpalen;
d. inzicht in de financiële gevolgen.
Artikel 9. Beëindiging
1. Fitzgerald heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als
sprake is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst, als de Opdrachtnemer de tekortkoming na
ingebrekestelling door de Opdrachtgever niet heeft hersteld binnen de daarvoor door
Fitzgerald gestelde termijn. Niet vereist is dat de tekortkoming ook toerekenbaar is.
2. Fitzgerald heeft het recht om de Overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling geheel
of gedeeltelijk te beëindigen als:
a. de Opdrachtnemer een termijn voor de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn
verplichtingen overschrijdt;
b. sprake is van (een aanvraag tot):
(i) faillissement;
(ii) surseance van betaling;
(iii) (gedeeltelijke) liquidatie, of,

4

(iv) ondercuratelestelling van de Opdrachtnemer of van de (rechts)persoon
die zich voor de verplichtingen van de Opdrachtnemer garant heeft gesteld
of zekerheid heeft verstrekt;
c. de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover
geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of
de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;
d. ten laste van de Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op
ten minste 30% van zijn vermogen;
e. is gebleken dat de Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde medewerkers of
Onderopdrachtnemers, in strijd hebben gehandeld met artikel 14 of met de
Gedragscode Leveranciers.
3. Alle vorderingen die Fitzgerald in de hierboven genoemde gevallen op Opdrachtnemer
mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4. Fitzgerald is bij gedeeltelijke beëindiging bevoegd nadere zekerheden van Opdrachtnemer te
verlangen.
5. Fitzgerald mag de Overeenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn
en zonder opgave van redenen beëindigen. In dat geval zal Fitzgerald aan de Opdrachtnemer
uitsluitend een naar rato van de stand van de werkzaamheden op het moment van
beëindiging en op basis van de overeengekomen prijs vast te stellen vergoeding betalen,
eventueel te vermeerderen met in redelijkheid gemaakte kosten die niet in het hiervoor
genoemde bedrag zijn verdisconteerd. Fitzgerald is nimmer gehouden gederfde winst aan
Opdrachtnemer te vergoeden.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Fitzgerald lijdt als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van
de Overeenkomst en voor schade door de Opdrachtnemer veroorzaakt aan eigendommen
van Fitzgerald. De administratie van Fitzgerald strekt tot volledig bewijs van de schade van
Fitzgerald, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtnemer.
2. Fitzgerald heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de Opdrachtnemer
in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst direct en voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer te (laten) herstellen.
3. De Opdrachtnemer vrijwaart Fitzgerald volledig en onvoorwaardelijk voor:
a. vorderingen van derden tot vergoeding van schade geleden in verband met een
tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst of een onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer;
b. vorderingen van Medewerkers;
c. boetes en/of strafmaatregelen die worden
opgelegd aan Fitzgerald en/of derden in verband met het niet door de Opdrachtnemer
naleven van wet- en regelgeving;
d. schade veroorzaakt door de Opdrachtnemer aan eigendommen van derden.
4. In geval van faillissement van de Opdrachtnemer heeft Fitzgerald het recht 10% van de in de
Overeenkomst overeengekomen prijs aan de Opdrachtnemer in rekening te brengen en te
verrekenen met de vorderingen van de Opdrachtnemer, als vergoeding voor het feit dat
Fitzgerald ten gevolge van het faillissement van de Opdrachtnemer zijn contractuele en/of
wettelijke (garantie)aanspraken niet zal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft Fitzgerald het
recht om de werkelijke schade in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen
van de Opdrachtnemer.
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Artikel 11. Verzekering
1. De Opdrachtnemer is verplicht een deugdelijke verzekering met een minimale dekking van
250.000 euro per gebeurtenis ter dekking van zijn aansprakelijkheid af te sluiten.
2. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Fitzgerald aan Fitzgerald een kopie van de polis
en/of een bewijs dat de verschuldigde premie is betaald verstrekken.
3. Indien een polis niet is afgesloten en/of het bewijs van betaling van de premie van een of
meer van de hiervoor bedoelde verzekeringen niet is verstrekt, heeft Fitzgerald het recht
deze verzekering(en) op kosten van de Opdrachtnemer af te sluiten.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. Alle informatie en documentatie die door Fitzgerald zijn verstrekt, blijven eigendom van
Fitzgerald en mogen door de Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of
aan derden ter hand worden gesteld, dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins
benut worden dan uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst. Op verzoek van
Fitzgerald is de Opdrachtnemer na het einde van de Overeenkomst verplicht deze stukken of
gegevensdragers voor eigen rekening aan Fitzgerald te retourneren dan wel te vernietigen.
2. Zaken en werkwijzen die de Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van
Fitzgerald heeft ontwikkeld, worden eigendom van Fitzgerald en mogen uitsluitend na
schriftelijke toestemming van Fitzgerald, aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij
deze ontwikkeling door de Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan Fitzgerald
ter beschikking en wordt door de Opdrachtnemer niet aan derden bekendgemaakt of ten
behoeve van zichzelf en/of derden gebruikt, tenzij Fitzgerald voorafgaand aan dat gebruik
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij
voorbaat onvoorwaardelijk en om niet de intellectuele eigendomsrechten over aan
Fitzgerald, welke overdracht Fitzgerald aanvaardt. Indien voor de overdracht of de
aantekening in relevante registers een akte, dan wel een andere formele handeling
noodzakelijk is, zegt Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke
medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk
volmacht aan Fitzgerald die overdracht dan wel aantekening (of andere formele handeling)
te doen bewerkstelligen.
3. Voor zover ter zake van door Opdrachtnemer geleverde prestatie, intellectuele
eigendomsrechten van toepassing zijn, waarvan Opdrachtnemer kan bewijzen dat die
voorafgaand aan inwerkingtreding van de Overeenkomst reeds bestonden en eigendom
waren van Opdrachtnemer of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de Overeenkomst
zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer verleent aan Fitzgerald een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk,
wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele
eigendomsrechten voor elk doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van
Fitzgerald. Dit gebruiksrecht van Fitzgerald omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te
verschaffen aan haar (mogelijke) opdrachtgevers of aan andere derden met wie zij relaties
onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
4. De Opdrachtnemer garandeert dat met het uitvoeren van de Overeenkomst geen inbreuk zal
worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
modellenrecht, merkenrecht) van Fitzgerald en/of derden. De Opdrachtnemer vrijwaart
Fitzgerald tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten.
5. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Fitzgerald de naam en/of het logo van Fitzgerald of de naam en/of het logo van de
opdrachtgever van Fitzgerald, ongeacht of dit voor commercieel gebruik is of niet. Bij het
verzoek tot het verlenen van toestemming dient de Opdrachtnemer aan te geven op welke
wijze en voor welk doel hij gebruik wenst te maken van namen en/of het logo’s.
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Artikel 13. Levering en eigendom
1. De eigendom van goederen gaat op het moment van levering over op Fitzgerald. Het risico
gaat over na acceptatie.
2. Eigendomsovergang houdt geen goedkeuring van de goederen door Fitzgerald in.
3. Indien Fitzgerald goederen al dan niet met toebehoren inruilt /retourneert, gaat het risico
van deze goederen over op Opdrachtnemer op het moment dat de goederen door Fitzgerald
in handen van de transporteur wordt gesteld.
4. Zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt. Fitzgerald heeft te allen tijde het
recht de (transport) verpakkingsmaterialen voor rekening van de Opdrachtnemer aan deze te
retourneren.
5. Leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip plaats te vinden, dan wel
overeenkomstig het door Fitzgerald vastgestelde schema. Bij overschrijding van de levertijd
is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daardoor
door Fitzgerald geleden schade op eerste verzoek te vergoeden.
6. Indien om welke reden ook Fitzgerald niet in staat is de zaken op het overeengekomen
tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de Opdrachtnemer de zaken
bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te
voorkomen, totdat zij geleverd zijn.
Artikel 14. Geheimhouding en communicatie
1. De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van Fitzgerald verkregen
gegevens, informatie en kennis waarvan de Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent of had
behoren te kennen.
2. De Opdrachtnemer garandeert en staat ervoor in dat zijn medewerkers zich aan dezelfde
geheimhoudingsverplichting zullen houden.
3. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Fitzgerald over zijn betrokkenheid bij een project van Fitzgerald publiekelijk te
communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door
middel van brochures dan wel publicatie in kranten, (technische) tijdschriften, vakbladen,
bladen voor een breed publiek, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van
Fitzgerald wordt in ieder geval de voorwaarde verbonden dat de betrokkenheid van
Fitzgerald op juiste wijze wordt vermeld, een en ander ter beoordeling van Fitzgerald.
4. Zowel de wijze en tijdstip waarop communicatie plaatsvindt als de inhoud van de
(schriftelijke/ elektronische/mondelinge) (pers)mededelingen dienen voorafgaand aan de
communicatie door Fitzgerald te worden goedgekeurd.
5. De Opdrachtnemer zal zich uitsluitend positief uitlaten over Fitzgerald.
6. Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van Fitzgerald niet toegestaan betreffende de
Opdracht rechtstreeks of via een ander dan Fitzgerald contact op te nemen of te
onderhouden met de opdrachtgever van Fitzgerald en/of diens adviseurs en
vertegenwoordigers.
Artikel 15. Wet- en regelgeving en vergunningen
1. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat te allen tijde wordt voldaan aan en dat de
uitvoering van Overeenkomst plaatsvindt in overeenstemming met alle relevante wet- en
regelgevingen. De Opdrachtnemer is verplicht de bepalingen van de toepasselijke CAO na te
leven.
2. De Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor eventuele vereiste vergunningen.
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3. De Opdrachtnemer vrijwaart Fitzgerald volledig en onvoorwaardelijk voor alle claims van
derden, boetes en/of strafmaatregelen ter zake van het niet door Opdrachtgever voldoen
aan zijn wettelijke verplichtingen.
Artikel 16. Medewerkers
1. De Opdrachtnemer is verplicht al zijn verplichtingen tegenover zijn medewerkers strikt na te
komen.
2. De Opdrachtnemer vrijwaart Fitzgerald volledig en onvoorwaardelijk voor alle claims van
derden, boetes en/of strafmaatregelen ter zake van het niet door Opdrachtgever voldoen
aan zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn medewerkers.
Artikel 17. Data en privacy
1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Opdrachtnemer mag
Fitzgerald, zonder verdere restricties, alle informatie die Fitzgerald verkrijgt bij de uitvoering
van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken.
2. Voor zover Fitzgerald en Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst
persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die
voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.
3. Opdrachtnemer zal Fitzgerald op eerste verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren
over de wijze waarop Opdrachtnemer voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
4. Opdrachtnemer zal up-to-date technische en organisatorische voorzieningen treffen ter
bescherming van persoonsgegevens die de Opdrachtnemer ontvangt van Fitzgerald.
5. Opdrachtnemer garandeert dat alle data die hij ter beschikking stelt aan Fitzgerald op een
rechtmatige wijze is verkregen, op een rechtmatige en veilige wijze ter beschikking is gesteld
aan Fitzgerald en dat de data geen inbreuk opleveren op enige rechten van derden.
Opdrachtnemer vrijwaart Fitzgerald tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten
en/of individuen tegen Fitzgerald voortkomende uit enige inbreuk door Opdrachtnemer
en/of diens dataverwerker van enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien
uit toepasselijke privacywetgeving.
6. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de aan Fitzgerald beschikbaar gestelde
persoonsgegevens up-to-date zullen blijven in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst en overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving.
7. Ter zake alle data en persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Fitzgerald ontvangt zal hij
alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Hij zal volledige geheimhouding betrachten, tenzij
openbaring noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of nakoming van een
wettelijke bepaling. Opdrachtnemer zal deze data en persoonsgegevens aantoonbaar (laten)
wissen indien en zodra Fitzgerald daarom
verzoekt, tenzij dat vanwege de privacywetgeving niet mogelijk is.
8. Opdrachtnemer zal datalekken waarvoor Fitzgerald de wettelijke verantwoordelijke is, direct
melden aan Fitzgerald en vrijwaart Fitzgerald voor alle opgelegde boetes, schadeclaims en
andere aanspraken van overheden en/of derden die het gevolg zijn van datalekken en van
enige inbreuk op de geldende privacywetgeving door hem, door zijn personeel of door de
door hem ingeschakelde derden.
9. Opdrachtnemer werkt met password managers.
Artikel 18. Verbod
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitzgerald is het de Opdrachtnemer
verboden om vorderingen die de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst heeft of zal
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verkrijgen, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. Ten aanzien
van de vorderingen genoemd in de vorige zin is overdraagbaarheid en daarmee ook de
verpandbaarheid zonder deze toestemming uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW,
welke uitsluiting goederenrechtelijk effect heeft.
Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door
Rechtbank Amsterdam en hogere rechters, tenzij Fitzgerald aan een overigens bevoegde
rechter de voorkeur geeft.
2. 2. De verhouding tussen partijen is, ook tijdens de onderhandelingen, uitsluitend
onderworpen aan Nederlands recht onder uitsluiting van de regels ter zake van de keuze van
toepasselijk recht ingevolge de regels van het internationaal privaatrecht. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 20. Inconsistentie tussen de Nederlandse tekst en vertalingen
Ingeval van inconsistentie tussen de Nederlandse versie van deze AIV en enige vertaalde versie van
deze AIV, is de Nederlandse versie bindend. Fitzgerald is te allen tijde bevoegd om een vertaalde
versie (tussentijds) taalkundig aan te passen zonder zulks te communiceren (de laatste versie zal
echter altijd te raadplegen zijn op de website van Fitzgerald).
Artikel 21. Slotbepalingen
1. De bepalingen van deze AIV laten de rechten van Fitzgerald op grond van de wet onverlet.
2. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze AIV te
vergroten en zijn geen middel tot interpretatie.

***
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