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Vastgesteld door GS op 29 januari 2008
Algemene voorwaarden provincie Fryslân bij overeenkomsten van opdracht tot het
verrichten van diensten
Artikel 1

Begripsbepalingen

1. Onder 'provincie' wordt verstaan de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Fryslân,
handelende ter uitvoering van haar privaatrechtelijke taken en bevoegdheden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Onder 'wederpartij' wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht respectievelijk tot dienstverlening heeft gesloten met de provincie.
3. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan de overeenkomst van tot het verrichten van diensten, waarbij de provincie als contractpartij optreedt.
Artikel 2

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten
van opdracht door de provincie tot het verrichten van diensten aan een wederpartij alsmede op de handelingen welke zijn gericht op de totstandkoming en uitvoering van dergelijke overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op
overeenkomstem tot aanneming van werk. Indien de levering(en) van goederen onderdeel van de overeenkomst vormt zijn op deze levering(en) de Algemene Inkoopvoorwaarden van de provincie, vastgesteld door Provinciale Staten op 27 juni 2001, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Leeuwarden en de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 4163 van overeenkomstige toepassing
2. De opdracht of bestelling door de provincie en/of de opdrachtbevestiging van de wederpartij aan de provincie geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van de provincie. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden worden
door de provincie uitgesloten, tenzij gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. De algemene voorwaarden van de wederpartij zullen slechts toepassing zijn op de overeenkomst/transactie, waarin de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte van deze voorwaarden in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare deel van deze
voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van partijen met
betrekking tot de bepaling die geen toepassing kan vinden, zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3

De opdracht

1. De overeenkomst wordt eerst bindend voor de provincie door diens schriftelijke bevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden behoren bij en maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen de provincie en de wederpartij, met dien verstande dat als in de schrif-
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telijke overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de
schriftelijke overeenkomst prevaleert.
3. De overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand en dient tenminste het volgende te
be respectievelijk omvatten:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
0)
Artikel 4

een duidelijke omschrijving van de door de wederpartij te leveren diensten;
de duur van de overeenkomst en de vermoedelijke of uitdrukkelijke uitvoeringsdatum c.q. - periode;
garanties, die de wederpartij met betrekking tot (het resultaat van) de te verrichten diensten verstrekt;
het tijdschema, waarbinnen de wederpartij de overeenkomst uitvoert;
een eventuele fasering van de overeenkomst, waarbij uitgangspunt zal zijn dat
de provincie niet verplicht is, na afronding van een fase, opdracht te verlenen
voor een volgende fase, tenzij anders is overeengekomen;
de prijs die de wederpartij ontvangt voor de door hem te verrichten diensten,
dan wel, indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, een opgave van de prijs
voor diensten in volgende fasen;
eventuele aflevering – , montage – en installatie en andere kosten;
indien overeengekomen: eventuele wijziging of indexering van de prijs en, wanneer daarvan sprake zal zijn, hoe deze wordt berekend;
een regeling omtrent betaling van de prijs, waarbij uitgangspunt zal zijn dat de
provincie een betalingstermijn hanteert van 30 dagen vanaf het moment dat de
factuur door de provincie is ontvangen;
een regeling omtrent het aanleveren van (onderzoeks)rapporten, ontwerpen
e.d., waarbij geldt dat deze rapporten, ontwerpen e.d. in ieder geval digitaal
moeten worden aangeleverd. Voor zover bij het gebruik van te leveren gegevensbestanden bepaalde software benodigd is, levert de wederpartij deze software, hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van de provincie, zonder daarvoor (extra) kosten in rekening te brengen. Deze (aanvullende) software wordt
geacht te zijn begrepen in het honorarium van de wederpartij;
een regeling omtrent aansprakelijkheid van de provincie en de wederpartij indien en voor zover wordt afgeweken van de regeling daarover in deze algemene voorwaarden;
een aanduiding van de persoon of personen die de overeenkomst zal of zullen
uitvoeren;
het overleg dat partijen voeren tijdens de uitvoering van de overeenkomst en
het aanwijzen van contactpersonen;
een regeling omtrent eventuele (tussen)rapportages gedurende de looptijd van
de overeenkomst;
een verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
Algemene verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer (artikel 7:401 BW) in acht nemen en zijn werkzaamheden op vakbekwame
wijze uitvoeren.
2. De in lid 1 bedoelde zorg houdt onder andere in dat de door de wederpartij te verrichten
werkzaamheden en het resultaat daarvan zullen voldoen aan de eisen, die zijn genoemd
in de overeenkomst.
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3. De wederpartij kan eventuele onduidelijk- of onvolkomenheden in de overeenkomst, die
hij gezien de deskundigheid die van een goed wederpartij kan worden verwacht, ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen, niet aan de
provincie tegenwerpen. Zo zullen eventuele meerwerkzaamheden die hiervan het gevolg
zijn of hieruit voortvloeien, geen voor vergoeding in aanmerking komend meerwerk kunnen opleveren.
4. De wederpartij zal de overeenkomst uitvoeren binnen het tijdsschema, dat is aangegeven
in de opdracht en zal een (eind)rapport, ontwerp of anderszins op uiterlijk het in de overeenkomst genoemde of anderszins overeengekomen tijdstip ter beschikking van de provincie stellen.
5. De wederpartij is verplicht om verantwoorde aanwijzingen van de provincie omtrent de
uitvoering van zijn werkzaamheden in acht te nemen. De wederpartij is verplicht de provincie te wijzen op onvolkomenheden in haar aanwijzingen, indien hij die onvolkomenheden, gelet op de deskundigheid die van een goed wederpartij kan worden verwacht, kent
of behoort te kennen.
6. De wederpartij is verplicht de provincie gevraagd en ongevraagd te informeren over de
uitvoering van zijn werkzaamheden en van feiten en omstandigheden, die van belang zijn
of kunnen zijn voor het resultaat daarvan. De wederpartij is gehouden onverwijld gehoor
te geven aan een verzoek van de provincie om (aanvullende) informatie.
7. De wederpartij doet aan de provincie tijdig mededeling van:
a)
verwacht meer – of minderwerk;
b)
het niet kunnen uitvoeren van de opdracht binnen de overeengekomen termijn;
c)
feitelijke praktische problemen als gevolg waarvan de uitvoering van de opdracht niet of niet volledig zal kunnen plaatsvinden;
d)
andere problemen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
8. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal de wederpartij de provincie
onverwijld informeren over de voltooiing van de overeenkomst.
Artikel 5

Uitvoering van de overeenkomst door bepaalde personen

1. De wederpartij is gehouden de overeengekomen werkzaamheden zelf uit te voeren, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien één of meer bepaalde persoon of personen is/zijn aangewezen voor de uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden mag de wederpartij deze niet vervangen door
een andere persoon of personen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de
provincie.
3. Indien het voor de wederpartij, door ziekte, ontslag of ontbreken anderszins van de betrokken functionaris, onmogelijk is geworden om de overeengekomen werkzaamheden
door de aangewezen persoon te laten uitvoeren, zal hij onverwijld een andere persoon
aanwijzen, die de werkzaamheden zal uitvoeren, zonder gevolgen voor het overeengekomen tarief. Die andere persoon zal over dezelfde of vergelijkbare kwalificaties beschikken als de functionaris die is vervangen. De nieuwe functionaris behoeft de schriftelijke
goedkeuring van de provincie, tenzij anders is overeengekomen.
4. De provincie is gerechtigd om te verlangen dat andere personen of een andere persoon
dan de aangewezen personen of persoon de overeengekomen werkzaamheden zullen/zal uitvoeren, indien dat nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De
wederpartij is gehouden om aan dit verzoek te voldoen, zonder gevolgen voor de overeengekomen prijs.
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5. Indien de wederpartij niet in staat of bereid is de overeengekomen werkzaamheden door
een andere functionaris in de gevallen als bedoeld in dit artikel uit te laten voeren geldt
dit als een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij.
Artikel 6

Uitvoering van de opdracht door derden

1. De wederpartij is gerechtigd één of meer derden bij de uitvoering van de overeenkomst
te betrekken of in te schakelen, indien dit is overeengekomen dan wel de provincie daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De provincie kan aan haar toestemming
voorwaarden verbinden.
2. De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechtsverhouding tot de provincie of vorderingen uit
hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, dan wel een derde in zijn
plaats stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie. De provincie kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het verlangen van
een adequate zekerheidsstelling.
3. De wederpartij is jegens de provincie volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen en werkzaamheden die in zijn opdracht of in zijn plaats door derden worden verricht, als waren dit handelingen en werkzaamheden van de wederpartij zelf.
4. Tenzij anders is overeengekomen zal inschakeling van of contractsoverneming door derden als in lid 3 bedoeld geen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs.
5. Eventuele fiscale gevolgen en risico’s die voortvloeien of verband houden met werkzaamheden door derden als hier bedoeld zijn voor rekening van wederpartij. De wederpartij zal de provincie vrijwaren tegen iedere aanspraak of vordering van de fiscus, bedrijfsvereniging of enige derde in dit verband.
Artikel 7

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Tenzij anders is overeengekomen is de wederpartij niet bevoegd tot het verrichten van
(rechts)handelingen met derden, waarbij of als gevolg waarvan de provincie direct of indirect als partij wordt gebonden.
2. De wederpartij is slechts bevoegd de provincie te vertegenwoordigen indien dat met zoveel woorden is aangegeven in de overeenkomst, dan wel in een schriftelijke volmacht,
verstrekt door de provincie. De wederpartij zal zich strikt houden aan de grenzen en
voorwaarden van de aan hem verstrekte volmacht.
3. De wederpartij vrijwaart de provincie tegen iedere vordering van derden die een gevolg is
van of voortvloeit uit een door hem onbevoegd verrichte (rechts)handeling, onverminderd
de aansprakelijkheid van wederpartij voor de schade van de provincie als gevolg hiervan.
Artikel 8

Rapporten,of andere schriftelijke stukken

1. Indien het onderwerp van de overeenkomst een rapport of ander te vervaardigen schriftelijk stuk betreft, gelden de volgende bepalingen:
a.
indien de voortgang van de werkzaamheden of terbeschikkingstelling van het schriftelijke stuk vertraging ondervindt of dreigt te ondervinden, zal de wederpartij de provincie
daarover onverwijld schriftelijk, onder opgave van reden(en), informeren. De wederpartij zal daarbij voorstellen doen en/of maatregelen treffen die de vertraging (zoveel mogelijk) voorkomen of ongedaan maken;
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b.

c.

d.

indien en voor zover de oorzaak van de vertraging is toe te rekenen aan de wederpartij
of degene(n) voor wie hij verantwoordelijk is, zoals zijn werknemers en eventuele derden die hij bij de uitvoering van zijn opdracht heeft ingeschakeld, komen de kosten van
voorstellen en maatregelen als bedoeld in het vorige lid voor rekening van de wederpartij;
de provincie zal, zo spoedig mogelijk na ontvangst van het schriftelijke stuk schriftelijk
doch uiterlijk binnen zes weken aan de wederpartij berichten of zij instemt met (de inhoud van) het schriftelijke stuk. De provincie is gerechtigd om aanpassingen, aanvullingen en/of wijzigingen van het schriftelijke stuk te verlangen, aan welk verlangen de
wederpartij binnen de door de provincie aan te geven termijn gehoor dient te geven;
indien de aanpassingen etc. als bedoeld in sub (c) een gevolg zijn van aan de wederpartij of degene(n) voor wie hij verantwoordelijk is, toe te rekenen onvolkomenheden in
het schriftelijke stuk, zal de wederpartij voor aanpassing etc. daarvan geen kosten en
(meer)prijs doorberekenen aan de provincie.

Artikel 9

Wijzigingen in de opdracht; meer en minderwerk

1. De provincie is bevoegd wijzigingen in en/of aanvullingen van c.q. op de overeenkomst,
extra dan wel minderwerkzaamheden aan de wederpartij op te dragen. De wederpartij is
gehouden aan de wensen dienaangaande van de provincie te voldoen.
2. Met uitzondering van spoedeisende gevallen zal de wederpartij, voordat hij aanvullende
of extra werkzaamheden uitvoert, een opgave aan de provincie doen van de gevolgen
daarvan voor de overeengekomen prijs en overige kosten, die met de uitvoering van de
gewijzigde respectievelijk aanvullende werkzaamheden zijn gemoeid. De wederpartij zal
daarbij de prijzen, tarieven en kortingen hanteren, die bij totstandkoming van de overeenkomst zijn gehanteerd.
3. Indien de gewijzigde en/of aanvullende werkzaamheden zijn toe te rekenen aan de wederpartij, bijvoorbeeld ingeval van een eigen fout, of een aan degene(n) voor wie hij verantwoordelijk is toe te rekenen fout, heeft de wederpartij geen aanspraak op vergoeding
van de dientengevolge extra gewerkte uren of vergoeding van extra gemaakte (materiaal)kosten in verband daarmee.
4. Opdrachten tot wijzigingen, aanvullingen en/of meerwerk worden schriftelijk gegeven
door de provincie . Met uitzonderingen van spoedeisende gevallen verricht de wederpartij
geen meerwerk voordat hij daartoe een schriftelijke opdracht van de provincie heeft gekregen.
5. Van een spoedeisend geval is sprake wanneer de omstandigheden van het geval onverwijld ingrijpen door de wederpartij vereisen, zodanig dat van hem niet kan worden gevergd dat hij eerst een schriftelijke opdracht van de provincie tot wijziging van de opdracht en/of meerwerk afwacht. De wederpartij stelt waar mogelijk in overleg met de provincie vast of en dat sprake is van een spoedeisend geval.
6. Minderwerk zal geen aanleiding zijn voor wederpartij tot enige aanspraak of vordering
jegens de provincie. De overeengekomen prijs wordt, ingeval van minderwerk, verminderd met de prijs en kosten die, indien de betreffende werkzaamheden door de wederpartij waren verricht, voor deze werkzaamheden zouden zijn betaald door de provincie.
7. Indien in de overeenkomst één of meer stelposten zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden worden verrekend met hetgeen vooraf was berekend ten
aanzien van deze werkzaamheden.

6

8. Zodra de wederpartij voorziet dat de in lid 7 bedoelde desbetreffende stelpost het in de
overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10 % zal overstijgen, zal de wederpartij
de provincie hierover tijdig informeren. De provincie en de wederpartij stellen dan in onderling overleg vast of de overeenkomst dient te worden gewijzigd.
9. Een wijziging zoals bedoeld in deze bepaling is tussen partijen slechts bindend, wanneer
zij door de provincie schriftelijk is bevestigd.
Artikel 10

Prijs, facturering en betaling

1. Facturering geschiedt op de wijze, zoals aangegeven in de overeenkomst.
2. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
3. Tenzij anders is bepaald in de opdracht is de vordering van de wederpartij, die voortvloeit
uit een ingediende en door de provincie ontvangen factuur eerst opeisbaar indien de
diensten, waarop de factuur betrekking heeft, daadwerkelijk zijn verricht.
4. De provincie is gerechtigd betalingen op te schorten dan wel te verrekenen met een tegenvordering in daarvoor in aanmerking komen gevallen.
5. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt aan de provincie op haar verzoek
een gespecificeerde nota verstrekt.
6. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst van de factuur van de wederpartij,
tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven. De provincie is gedurende
deze termijn geen wettelijke rente of kosten verschuldigd aan de wederpartij. Aan een
door de wederpartij in de factuur genoemde termijn komt, voor zover die afwijkt van de
hier genoemde termijn van 30 dagen dan wel de termijn die in de overeenkomst is vermeld, geen betekenis toe.
7. De provincie is ingeval van te late betaling na de termijn van 30 dagen, genoemd in lid 4,
uitsluitend de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6: 119 jo 120 lid 1 en niet de rente als
bedoeld in artikel 6: 119a jo 120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Artikel 6:
119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
Artikel 11

Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

1. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade die de provincie lijdt als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door wederpartij of degene(n) voor
wie hij verantwoordelijk is.
2. De wederpartij is op gelijke wijze aansprakelijk voor schade als bedoeld in het eerste lid,
die wordt veroorzaakt door zijn werknemer(s) of één of meer anderen die wederpartij bij
de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet met toestemming van de provincie, heeft
ingeschakeld.
3. De wederpartij die op grond van het bepaalde in de voorgaande leden aansprakelijk is, is
gehouden alle schade van de provincie als gevolg daarvan te vergoeden, waaronder begrepen de directe schade en de gevolgschade, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk
een andere schaderegeling is opgenomen.
4. De wederpartij vrijwaart de provincie tegen iedere vordering van derden die verband
houdt met of een gevolg is van een tekortkoming, waarvoor de wederpartij op grond van
het bepaalde in de voorgaande leden aansprakelijk is.
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5. De wederpartij dient, vanaf de aanvang en gedurende de uitvoering van de overeenkomst, over een adequate aansprakelijkheidsverzekering te beschikken, waarin zijn aansprakelijkheid in voldoende mate is gedekt. De wederpartij is verplicht, op verzoek van de
provincie, bewijzen van verzekeringsdekking en regelmatige premiebetaling aan de provincie te overleggen.
6. De wederpartij draagt bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringsgelden op grond van de verzekering, bedoeld in het vijfde lid, over aan de provincie voor zover deze uitkeringen betrekking hebben op schade, waarvoor de wederpartij jegens de
provincie aansprakelijk is. De wederpartij verplicht zich deze overdracht schriftelijk te
melden aan zijn verzekeraar en een kopie daarvan ter beschikking van de provincie te
stellen. Dit laat onverlet dat de provincie bevoegd is deze melding zelf doen aan de verzekeraar.
7. De wederpartij vrijwaart de provincie voor eventuele aanspraken of vorderingen van de
belastingdienst en/of bedrijfsvereniging ter zake van heffing van loonbelasting of sociale
premies, die verband houden met door hem in opdracht van de provincie uitgevoerde
werkzaamheden. Dergelijke aanspraken komen geheel voor rekening en risico van de
wederpartij.
Artikel 12

Tekeningen en overige bescheiden

Tekeningen en overige bescheiden die deel uitmaken van de overeenkomst of de offerte,
blijven te allen tijde eigendom van de provincie en mogen niet zonder toestemming van de
provincie op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de
provincie te worden geretourneerd.
Artikel 13

Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij anders is overeengekomen zullen de intellectuele eigendomsrechten op het goed
of het resultaat van de werkzaamheden van de wederpartij bij de provincie berusten en
worden deze, op het moment dat ze ontstaan, met deze overeenkomst reeds voor alsdan
overgedragen aan de provincie.
2. Indien voor zodanige overdracht een nadere akte, enige andere rechts- of feitelijke handeling is vereist, machtigt de wederpartij de provincie onherroepelijk om hem bij zodanige
akte of handeling te vertegenwoordigen. Dit laat onverlet dat de wederpartij verplicht is
op verzoek van de provincie onverwijld zijn medewerking aan zodanige overdracht te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
3. Indien is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten op het goed of het resultaat van de werkzaamheden niet bij de provincie zullen berusten, verstrekt de wederpartij een onherroepelijk, eeuwigdurend en niet-opzegbaar gebruiksrecht op het goed of
het resultaat van de werkzaamheden van de wederpartij aan de provincie. Het gebruiksrecht van de provincie als hier bedoeld houdt tenminste in het recht om het goed of het
resultaat van de werkzaamheden van de wederpartij zonder voorafgaande toestemming
van wederpartij en zonder dat de wederpartij voorwaarden kan stellen, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, ter inzage te leggen, daaruit te citeren, het
te wijzigen etc.
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4. De wederpartij doet mede namens zijn personeel en eventuele derden, die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, afstand om zich jegens de provincie te
beroepen op de hem, zijn personeel en derden toekomende rechten op grond van artikel
25 sub a tot en met c Auteurswet. De wederpartij garandeert dat hij bevoegd is deze afstand namens zijn personeel en derden te doen.
5. De wederpartij vrijwaart de provincie tegen iedere vordering of aanspraak terzake van
(eventuele) inbreuk op of schending van intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, octrooirechten etc., op het door hem aan de
provincie geleverde goed of het resultaat van de werkzaamheden.
6. De provincie is aan de wederpartij voor de hier bedoelde overdracht van intellectuele
eigendomsrechten, het verstrekken van het gebruiksrecht of afstand geen andere vergoeding dan de overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 14

Geheimhouding

1. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie, waarvan hij bij de
uitvoering van de overeenkomst kennis neemt en waarvan hij weet of behoort te weten
dat deze geheim en/of vertrouwelijk is, totdat de provincie deze geheimhouding heeft opgeheven.
2. De wederpartij zal deze geheimhoudingsplicht op gelijke wijze opleggen aan zijn personeelsleden en aan derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld.
De wederpartij staat er jegens de provincie voor in dat dezen hun geheimhoudingsplicht
in acht nemen.
3. De wederpartij vrijwaart de provincie tegen iedere vordering van derden die het gevolg is
van of voortvloeit uit het niet (voldoende) in acht nemen van de hier bedoelde geheimhoudingsplicht, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij voor de schade
van de provincie als gevolg hiervan.
4. Indien de wederpartij in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van deze bepaling handelt, zal hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren ten bedrage van € 25.000,-- alsmede, indien sprake is van een voortdurende overtreding, een boete ten bedrage van € 1.000,-- voor elke dag dat de overtreding
heeft plaatsgevonden. Het hier bepaalde laat onverlet het recht van de provincie om,
naast de boete, volledige schadevergoeding en/of een verbod van verdere schendingen
dan wel nakoming anderszins te vorderen.
Artikel 15

Duur van de opdracht, opzegging en ontbinding

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, zoals deze schriftelijk
is vastgelegd in de overeenkomst.
2. De wederpartij is, gedurende de looptijd van de overeenkomst, niet gerechtigd deze door
opzegging te beëindigen, tenzij anders is overeengekomen . De provincie is bevoegd de
overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen. De provincie zal daarbij de reden(en) van tussentijdse opzegging noemen. De provincie zal bij opzegging als hier bedoeld een termijn van een maand hanteren, tenzij de omstandigheden van het geval met
zich meebrengen dat een kortere of geen termijn kan of moet worden gehanteerd.
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3. Indien de provincie de overeenkomst tussentijds opzegt en de oorzaak daarvan niet is te
wijten aan de wederpartij, is de provincie aan de wederpartij niet méér verschuldigd dan
de waarde die de prestatie van de wederpartij tot op dat moment voor de provincie heeft,
met dien verstande dat deze waarde nooit hoger zal zijn dan de aan de wederpartij ter
zake van tot op dat moment door hem verrichte werkzaamheden verschuldigde en nog
niet betaalde prijs, te vermeerderen met de tot op dat moment door wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte werkelijke en door de provincie geaccordeerde,
maar nog niet betaalde kosten.
4. De provincie is ingeval van een tussentijdse opzegging als hier bedoeld niet aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij als gevolg hiervan. De wederpartij vrijwaart de
provincie tegen iedere vordering van derden in verband met de tussentijdse beëindiging
van de overeenkomst.
5. De provincie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien:
a. de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;
b. door of ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
d. op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard;
e. de wederpartij anderszins niet in staat is de overeenkomst (verder) uit te voeren.
6. Tenzij nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is zal de provincie in andere gevallen niet
tot ontbinding overgaan voordat de wederpartij in verzuim is. Het verzuim treedt in nadat
de provincie de wederpartij op deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de wederpartij, die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij een ingebrekestelling achterwege kan
blijven wegens op grond van de wet, de rechtshandeling, gewoonte of redelijkheid en billijkheid. Het bepaalde in dit lid geldt eveneens voor het geval de wederpartij de overeenkomst met de provincie wil ontbinden.
7. Het enkele feit dat de provincie achterstallig is met de betaling van één of meer facturen
van de wederpartij rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 16

Geschillen en toepasselijk recht

1. De rechtbank te Leeuwarden is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
2. Op alle door de provincie afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing; deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
3. Partijen zullen, ingeval van een geschil, trachten hun geschil door middel van onderling
overleg op te lossen voordat zij zich wenden tot de rechter, tenzij het geschil van dien
aard is dat aanstonds duidelijk is dat overleg niet tot enig zinvol resultaat zal leiden, dan
wel sprake is van een spoedeisend geval. In die gevallen kan of kunnen de meeste gerede partij(en) zich onmiddellijk wenden tot de rechter. Er is sprake van een spoedeisend
geval indien de eisende partij dat als zodanig aanmerkt.
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4. Indien partijen hun geschil door middel van mediation willen beslechten zullen zij daarvoor een aparte, schriftelijke mediationovereenkomst aangaan. In deze overeenkomst
zullen tenminste bepalingen worden opgenomen over de benoeming van de mediator, de
procedureregels, vertegenwoordigingsbevoegdheid van de woordvoerders van partijen,
geheimhouding, verdeling van de kosten en de periode waarin de mediation dient te zijn
afgerond. Op de mediationovereenkomst zal het Nederlands recht van toepassing zijn.
Artikel 17

Wijziging van de algemene voorwaarden

De provincie is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden
in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De provincie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treedt de wijziging jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

