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Algemene inkoopvoorwaarden voor levering van goederen en diensten van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  

Bestemd voor: Leveranciers van goederen en diensten 

Artikel 1 Algemeen/definities/toepassing 

a. Algemene inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden voor levering van goederen en diensten van 

het NCE. Toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de leverancier of dienstaanbieder worden door NCE 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

b. NCE: Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. 

c. Opdrachtnemer: Het bedrijf (natuurlijke persoon/rechtspersoon of andere juridische entiteit), dat een 

overeenkomst beoogt te sluiten met het NCE door een aanbieding voor het leveren van goederen of diensten te 

doen aan het NCE. 

d. Opdracht: elke schriftelijke (waaronder begrepen e-mail) opdracht van of namens het NCE aan een 

opdrachtnemer voor levering van goederen en/of diensten.  

e. Het NCE is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De werkzaamheden van NCE worden 

uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. Deze code is na te lezen op 

onze website : www.erfgoedopleidingen.nl/nrto 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 

a. Op alle opdrachten (inclusief aanvragen daartoe) en overeenkomsten van het NCE zijn deze algemene 

inkoopvoorwaarden van toepassing. 

b. Overeenkomsten met NCE worden schriftelijk aangegaan en komen tot stand op het moment dat een opdracht 

van het NCE is ondertekend en/of schriftelijk is bevestigd door NCE. 

c. Onderhandelingen over een nog tot stand te komen overeenkomst kan NCE op ieder gewenst moment afbreken, 

zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn. 

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtnemer 

a. De opdrachtnemer dient de werkzaamheden die verband houden met de opdracht naar behoren en onder eigen 

verantwoordelijkheid uit te voeren. Op verzoek van NCE wordt tussentijd (desgewenst schriftelijk) gerapporteerd 

over de voorgang door de opdrachtnemer. 

b. Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet naar behoren uitvoert door welke 

reden dan ook, is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling van NCE in verzuim en is het NCE gerechtigd 

om -naar eigen keuze- de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of te beëindigen zonder tot enige 

schadevergoeding te zijn gehouden. NCE behoud hierbij het recht om zelf schade te verhalen op de 

opdrachtnemer. 

Artikel 4 Licentiebepaling 

a. Opdrachtnemer verleent aan NCE een onbeperkte, eeuwigdurende, wereldwijde, exclusieve, overdraagbare en 
niet-opzegbare licentie met betrekking tot lesmateriaal en andere creaties die opdrachtnemer ten behoeve van 
deze opdracht heeft gemaakt resp. zal maken. Onder het gebruiksrecht wordt in ieder geval begrepen het recht 
tot verveelvoudigen, vervaardigen, reproduceren, wijzigen, bewerken, openbaar maken, distribueren, 
exploiteren, of (anderszins) gebruiken of toepassen, op welke wijze dan ook, inclusief het recht om al dan niet 
tegen betaling sub-licenties op het cursusmateriaal aan derden te verschaffen. Deze licentie is vrij van 
licentievergoeding(en). 

b. Opdrachtnemer behoudt de rechten op eigen foto’s en illustraties, die kosteloos ter beschikking worden gesteld 

voor toepassing in lesmateriaal en verleent aan het NCE een exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het 

gebruik van dit materiaal, waaronder ook verveelvoudiging ten behoeve van verspreiding onder de studenten en 

docenten. 
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Artikel 5 Facturering en betaling 

a. Betaling door NCE op grond van de opdracht vindt plaats indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen, naar het 

oordeel van NCE, conform de planningen volledig is nagekomen.  

b. Opdrachtnemer dient zijn factuur ter hoogte van de overeenkomen bedragen met omschrijving van de 

uitgevoerde werkzaamheden en urenverantwoording, per e-mail te sturen naar: facturen@erfgoedopleidingen.nl 

c. NCE hanteert bij de betaling van de facturen een betalingstermijn van 30 dagen, nadat de factuur is ontvangen.  

d. NCE is gerechtigd de betaling van facturen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien NCE een tekortkoming in 

de nakoming van een van de verplichtingen van de opdrachtnemer constateert. 

e. Indien NCE niet tijdig voor betaling zorgt, is NCE na schriftelijke ingebrekestelling wettelijke handelsrente 

verschuldigd. 

Artikel 6 Toepasselijk recht en forumkeuze 

a. Op de rechtsverhouding tussen het NCE en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen tussen de het NCE en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het 

arrondissement Midden Nederland, regio Amersfoort. 
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