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1.  Inleiding 
 
Als zelfstandig bestuursorgaan is de Dopingautoriteit een aanbestedende dienst. Dat houdt 
in dat de Dopingautoriteit niet vrij is in haar inkopen en aanbestedingen, maar dat de 
Dopingautoriteit aan specifieke wet- en regelgeving is gebonden. De Dopingautoriteit heeft 
onder meer te maken met de Aanbestedingswet (Aw), het Aanbestedingsbesluit, de Gids 
Proportionaliteit, de Europese Richtlijn voor het plaatsen van overheidsopdrachten en de 
Drempelwaarden Europees Aanbesteden.  
 
Dit beleidsdocument bevat het beleid dat door de Dopingautoriteit is vastgesteld voor 
inkopen en aanbesteden. Bij het formuleren van het beleid hanteert de Dopingautoriteit de 
volgende grondbeginselen: 

- betrouwbaar: de Dopingautoriteit voert een integer en doelmatig inkoop- en 
aanbestedingsbeleid; 

- objectief: de Dopingautoriteit neemt besluiten op basis van vooraf gestelde criteria; 
- niet-discriminerend: Voor de Dopingautoriteit hebben alle potentiële gegadigden 

hebben gelijke kansen; 
- transparant: De Dopingautoriteit maakt gebruik van open procedures. 

Deze grondbeginselen staan voor een deel ook in de Aanbestedingswetgeving.  
 
Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid betreft algemeen beleid dat werkingskracht heeft voor 
de hele organisatie en is vastgesteld en kan worden gewijzigd door de voorzitter van de 
Dopingautoriteit. 
 
2.  Begripsbepaling 
 
2.1. Inkoopopdracht 
Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel (en dus met wederzijdse rechten en 
verplichtingen), die betrekking heeft op het verlenen van een dienst of het leveren van een 
product door een dienstverlener of leverancier aan de Dopingautoriteit. 
 
2.2. Categorieën 
De volgende inkoopcategorieën worden in de regelgeving onderscheiden: 
- Werken. Bijvoorbeeld: infrastructuur, bouw en sloop. 
- Leveringen. Bijvoorbeeld: kantoorartikelen, ICT-hardware. 
- Diensten. Bijvoorbeeld: externe inhuur, schoonmaak, consultancy, laboratoriumanalyses 
Aangezien de Dopingautoriteit geen ‘werken’ inkoopt en ook niet voorzien is dat dit binnen 
afzienbare tijd gaat gebeuren, maken ‘werken’ geen deel uit van dit beleid. Dit beleid betreft 
dus uitsluitend ‘leveringen’ en ‘diensten’. 
 
2.3. Inkoopproces 
Het inkoopproces omvat meerdere activiteiten. Deze vangen aan met de vaststelling van 
een bepaalde behoefte. Dit leidt uiteindelijk tot een inkoop op basis van een contract met 
(aanvullende) voorwaarden. Tot het inkoopproces behoort tevens het beheer van een 
contract.  
 
3.  Doelstellingen 
 
De Dopingautoriteit hanteert bij het inkoopbeleid de volgende doelstellingen: 

- doelmatig en duurzaam inkopen; 
- het verlagen en beheersen van bedrijfseconomische en juridische risico’s; 
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- het waarborgen van de integere uitvoering van het vastgestelde inkoop- en 
aanbestedingsbeleid; 

- het volledig voldoen aan relevante regelgeving op het gebied van inkoop, zowel 
nationaal, als Europees; 

- een efficiënt inkoop- en factureringsproces met een lage administratieve last; 
- uniforme en herkenbare manier van marktbenadering voor de leveranciers. 

 
4.  Uitgangspunten 
 
De Dopingautoriteit hanteert in het inkoopbeleid de volgende uitgangspunten: 
 
4.1 Toegankelijkheid 
Het inkoopbeleid is eenduidig en toegankelijk voor: 

- de (bij het inkoopproces betrokken) medewerkers van de Dopingautoriteit; 
- externe leveranciers; 
- de toezichthoudende organen. 

 
4.2. Voldoen aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid) 
De Dopingautoriteit leeft de nationale en Europese wet- en regelgeving op inkoopgebied na. 
Dit geldt voor alle inkopen. 
 
De Dopingautoriteit voert alle inkopen uit op basis van gelijkheid, transparantie en non- 
discriminatie. Daarnaast hanteert de Dopingautoriteit het proportionaliteitsbeginsel. De 
Dopingautoriteit volgt de Gids Proportionaliteit die als richtsnoer is aangewezen in het 
Aanbestedingsbesluit en de handvatten geeft voor een redelijke toepassing van het 
proportionaliteitsbeginsel.   
 
De Dopingautoriteit bepaalt op basis van objectieve criteria de wijze waarop zij voornemens 
is de opdracht tot stand te brengen en de keuze voor de ondernemer(s) die worden 
toegelaten tot de aanbestedingsprocedure (artikel 1.4 lid 1 Aw). De Dopingautoriteit 
verstrekt een ondernemer op diens schriftelijke verzoek de motivering van de keuze (artikel 
1.4 lid 3 Aw). 
 
De Dopingautoriteit draagt zorg voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke 
waarde voor de publieke middelen bij een inkoopopdracht (artikel 1.4 lid 2 Aw). 
 
De Dopingautoriteit voegt opdrachten niet onnodig samen. Indien dit wel gebeurt, dan 
wordt dit schriftelijke gemotiveerd en dit wordt bewaard bij de stukken van de opdracht 
(artikel 1.5 Aw).  
 
Naast de voornoemde aanbestedingsregels neemt de Dopingautoriteit ook overige wet- en 
regelgeving in acht. Uitsluitend functionarissen van de Dopingautoriteit die hiertoe bevoegd 
zijn, gaan overeenkomsten namens de Dopingautoriteit aan. Indien andere functionarissen 
overeenkomsten aangaan, geeft de rechtsgeldige vertegenwoordiger hiervoor een 
schriftelijke volmacht. 
 
4.3. Gebruik inkoopvoorwaarden 
De Dopingautoriteit legt afspraken met leveranciers vast in een contract of bestelling, 
waarbij zij de bij de KvK gedeponeerde algemene inkoopvoorwaarden van de 
Dopingautoriteit van toepassing verklaart.  
Wanneer de inkoopvoorwaarden ontoereikend zijn of in een contract hiervan wordt 
afgeweken, sluit de Dopingautoriteit juridische en financiële risico’s zo veel mogelijk uit. 
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4.4. Gebruik verwerkersovereenkomst  
Indien een leverancier in het kader van de uitvoering van een opdracht persoonsgegevens 
voor de Dopingautoriteit verwerkt, sluit de Dopingautoriteit met de leverancier naast het 
inkoopcontract een verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
4.5. Integriteit 
Relaties met leveranciers zijn zuiver zakelijk. Alle functionarissen van de Dopingautoriteit 
houden zakelijk en privé gescheiden. 
Het ‘vier ogen principe’ is van toepassing op elke factuur. Betaling vindt alleen plaats als 
alle goedkeuringen zijn verstrekt. 
 
4.6. Doelmatigheid 
De Dopingautoriteit koopt zo doelmatig mogelijk in. Dit betekent dat de Dopingautoriteit 
inkoopt op basis van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. 
 
4.7. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord  
De Dopingautoriteit streeft er bij al haar inkopen naar dat deze voldoen aan de standaarden 
voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen.  
 
4.8. Organisatorische borging 
Bij het opstellen van het inkoopbeleid is uitgegaan van de volgende situatie: 

- uitvoering van de inkoopwerkzaamheden door de medewerkers onder de 
verantwoording van de leidinggevende van de eigen afdeling; 

- inkoopadvies is centraal belegd bij afdeling ondersteuning; 
- tekenbevoegdheden zijn vastgelegd; 
- informatie is eenvoudig beschikbaar voor iedere bij het inkoopproces betrokken 

medewerker van de Dopingautoriteit; 
- leidinggevenden onderschrijven dit beleid en handelen conform de beschrijving en de 

procedures en processen zoals in dit document beschreven. 
 
5.  Inkoopprocedures 
 
De vijf inkoopprocedures zijn: 
1. eenvoudig regime; 
2. enkelvoudige onderhandse inkoopprocedure; 
3. meervoudige onderhandse aanbesteding; 
4. nationale aanbestedingsprocedure; 
5. Europese aanbestedingsprocedure. 
 
Voorafgaand aan de start van een inkooptraject stelt de Dopingautoriteit vast van welke 
procedure gebruik wordt gemaakt, conform dit inkoopbeleid van de Dopingautoriteit. 
 
De Dopingautoriteit baseert de keuze voor een inkoopprocedure op de raming van de 
waarde van de opdracht.  
De Dopingautoriteit bepaalt de waarde van de opdracht op de geraamde waarde van de 
totale opdracht gedurende de volledige contractduur. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting. 
Indien het contract de mogelijkheid biedt voor verlenging, neemt de Dopingautoriteit deze 
opties mee voor het bepalen van de waarde van de opdracht (artikel 2.15 Aw). 
Voor inkoopopdrachten voor diensten waarvoor geen looptijd is afgesproken en voor 
opdrachten die frequent terugkeren, bepaalt de Dopingautoriteit de omvang van de waarde 
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van de opdracht door een raming van de waarde van deze opdrachten over de 
eerstkomende 48 maanden (vier jaar) te cumuleren. 
Het is niet toegestaan een lichtere procedure te kiezen indien dit beleid een zwaardere 
procedure voorschrijft. Uitzondering is de situatie waarbij er - volgens objectieve 
maatstaven - onvoldoende kwalitatief goede leveranciers zijn om te komen tot een 
meervoudige aanbesteding, in welk geval kan worden gekozen voor een enkelvoudige 
onderhandse aanbestedingsprocedure. Het is wel toegestaan - bijvoorbeeld uit strategische 
overwegingen - een zwaardere procedure te kiezen terwijl een lichtere procedure mogelijk 
is.  
 
Onderstaand een toelichting op de verschillende inkoopprocedures.  
 
5.1 Eenvoudig regime (t/m € 5.000,-) 
Voor eenvoudige opdrachten onder € 5.000,- volstaat een akkoord van het afdelingshoofd. 
Het vier-ogenprincipe en de andere in Hoofdstuk 4 genoemde uitgangspunten zijn onder dit 
eenvoudige regime (en ook onder de hierna te noemen procedures) onverkort van 
toepassing.  Deze procedure kent verder geen bijzondere voorschriften. 
 
5.2 Enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure (€ 5.001 t/m € 75.000,-) 
Deze procedure betreft het gericht uitnodigen van één leverancier. De Dopingautoriteit 
onderhandelt met deze leverancier over de opdracht. Indien dit niet leidt tot een gewenst 
resultaat, kan de Dopingautoriteit de contractbesprekingen afbreken en overgaan naar een 
andere leverancier dan wel alsnog overgaan naar een andere inkoopprocedure. 
 
5.3 Meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure (€ 75.001 t/m 150.000,-) 
De Dopingautoriteit besteedt opdrachten voor leveringen en diensten met een waarde tot en 
met het bedrag van € 150.000,-, maar groter dan € 75.000,- aan door middel van de 
meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. Bij een meervoudige onderhandse 
procedure nodigt de Dopingautoriteit gericht een geselecteerd aantal inschrijvers (minimaal 
3) uit om een offerte in te dienen. Alle inschrijvers worden op gelijke wijze behandeld 
(artikel 1.15 Aw). Aan de hand van een beoordeling waarin de Dopingautoriteit voorafgaand 
aan de offerteaanvragen criteria heeft vastgesteld, kiest de Dopingautoriteit voor de 
inschrijver met de beste score op de toetsingscriteria. Bij de voorbereiding en het tot stand 
brengen van de opdracht stelt de Dopingautoriteit alleen eisen die in een redelijke 
verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Daarbij slaat de Dopingautoriteit 
ingevolge artikel 1.16 Aw in elk geval acht op: 

- het al dan niet samenvoegen van opdrachten; 
- de te stellen termijnen; 
- de met de inschrijving verbonden kosten; 
- de voorwaarden van de opdracht.  

De Dopingautoriteit deelt aan alle inschrijvers de gunningsbeslissing met de relevante 
redenen voor de beslissing mede (artikel 1.15 Aw). 
 
5.4 Nationale aanbestedingsprocedure (€ 150.001,- tot Europees drempelbedrag) 
De Dopingautoriteit besteedt opdrachten voor leveringen en diensten met een waarde 
beneden het Europese grensbedrag, maar groter dan € 150.000,- nationaal aan. Bij een 
nationale aanbestedingsprocedure biedt de Dopingautoriteit alle potentiële inschrijvers in 
Nederland de kans in te schrijven op de opdracht. Ook hiervoor maakt de Dopingautoriteit 
gebruik van een elektronische aankondiging via de website www.Tenderned.nl. De 
Dopingautoriteit biedt deze aankondiging alleen aan aan potentiële inschrijvers in 
Nederland. 
In aanvulling op de criteria van artikel 1.16 Aw als hiervoor genoemd, geldt hierbij dat de 
Dopingautoriteit (ingevolge artikel 1.13 Aw) ook acht slaat op: 
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- de uitsluitingsgronden; 
- de inhoud van de geschiktheidseisen; 
- het aantal te stellen geschiktheidseisen; 
- de gunningscriteria; 
- een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving.  

 
5.5 Europese aanbestedingsprocedure 
De Dopingautoriteit besteedt opdrachten met een geraamde waarde van het drempelbedrag    
(2019: € 221.000,-) voor Europese Aanbestedingen of hoger Europees aan. 
Dit is het drempelbedrag voor leveringen en diensten voor decentrale overheden. De 
Europese Commissie stelt de waarde van dit bedrag tweejaarlijks vast. Het doel hiervan is 
om leveranciers binnen de interne markt van de EU gelijke kansen te bieden.  
De Dopingautoriteit laat zich in geval van een Europese aanbestedingsprocedure bijstaan 
door een ter zake deskundige. 
 
5.6 Uitzonderingen 
De voorzitter kan bij opdrachten onder de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen 
voorafgaand aan de inkoopprocedure besluiten de volgens dit inkoopbeleid voorgeschreven 
procedure niet uit te voeren. De voorzitter kan hiertoe alleen besluiten indien deze keuze 
gezien de markt en marktpartijen proportioneel is en wanneer sprake is van een situatie op 
grond waarvan de Dopingautoriteit volgens de vigerende Aanbestedingswetgeving een 
andere procedure mag volgen. 
 
 
6.  Aankondiging (publicatie) 
 
Uitsluitend voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde is er een verplichting 
tot publicatie. Voor alle nationale aanbestedingen (derhalve aanbestedingen onder het 
drempelbedrag), kan vrijwillig worden overgegaan tot publicatie. Is dit laatste het geval, 
dan is er de verplichting dit uit te voeren via TenderNed. TenderNed is het systeem, zoals 
bedoeld in artikel 4.13 Aw, waarvan alle aanbestedende diensten gebruik moeten maken 
om aanbestedingen te publiceren. 
De keuze om de procedure wel of niet aan te kondigen is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval, met inachtneming van de algemene beginselen van 
aanbestedingsrecht. 
Voor de (voor)aankondiging gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in de 
Aanbestedingswet. Dit betekent dat de Dopingautoriteit bij de keuze voor 
(voor)aankondiging de selectie-eisen en gunningcriteria vaststelt en deze aankondigt aan de 
inschrijvers via Tenderned. 
 
 
7.  Registratie en facturering 
 
7.1 Registratie 
De Dopingautoriteit belegt de registratie van offerteaanvragen en de opdrachtverleningen 
en van de overeenkomsten tussen de Dopingautoriteit en de opdrachtnemers centraal bij 
het secretariaat. De Dopingautoriteit hanteert een proces op basis van de door de voorzitter 
vastgestelde mandaatregeling. 
 
7.2 Facturering 
Facturering vindt zoveel mogelijk papierloos plaats.  
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Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Dopingautoriteit op 23 augustus 2019, 
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

 
Dopingautoriteit 

 gevestigd te Capelle aan den IJssel 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73556416,  

 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 

(verwerkt d.d.  …. 2019)  
 

 
 
Artikel 1  Definities 
 
1.1  In deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben de woorden geschreven met een 

hoofdletter de betekenis die daaraan in dit artikel 1 worden gegeven.  
1.2  Afroepcontract: Een Overeenkomst waarbij vooraf vastgestelde aantallen tegen 

vooraf vastgestelde prijzen en condities, naar behoefte door de Dopingautoriteit 
worden besteld (afgeroepen) bij Leverancier.  

1.3  Dopingautoriteit: het rechtspersoonlijkheid bezittende bestuursorgaan als bedoeld in 
artikel 4 van de Wet uitvoering antidopingbeleid. 

1.4  Diensten: Producten die niet tastbaar zijn, niet-materiële (onstoffelijke) goederen. 
1.5  Duurovereenkomst: Een Overeenkomst waaruit voortdurende of telkens 

terugkerende rechten en verplichtingen voortvloeien. 
1.6  Gebrek: Een storing of het niet of niet volledig voldoen van de Prestatie aan de 

overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren 
functioneren van de Prestatie, dan wel het anderszins niet geschikt zijn voor normaal 
gebruik van de Prestatie door de Dopingautoriteit. 

1.7  Inkoopvoorwaarden: Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van de Dopingautoriteit.  
1.8  Leverancier: De wederpartij van de Dopingautoriteit. 
1.9 Offerte: Het schriftelijke aanbod om tegen bepaalde condities een bepaald Product of 

een bepaalde Dienst te leveren. 
1.10  Order: De opdracht van de Dopingautoriteit aan Leverancier om tegen een bepaalde 

prijs een Prestatie aan De Dopingautoriteit te leveren. 
1.11  Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen de Dopingautoriteit en Leverancier 

tot stand komt betreffende de levering door Leverancier aan de Dopingautoriteit van 
een Prestatie, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts-) 
handelingen benodigd voor het aangaan of het uitvoeren van de Overeenkomst. 

1.12  Partijen: Dopingautoriteit en Leverancier. 
1.13  Prestatie: Het Product of de Dienst. 
1.14  Producten: De door Leverancier aan de Dopingautoriteit te leveren producten, 

daaronder te  verstaan zowel zaken als vermogensrechten (goederen). 
1.15 Recall: Het terugroepen en verwijderen van Producten met een door Leverancier of 

de Dopingautoriteit gesignaleerde kwaliteitsafwijking. Een Recall vindt plaats in 
verband met een geconstateerde afwijking in kwaliteit, veiligheid en/of (ver-)werking 
van een Product, waardoor het niet de veiligheid en/of werking biedt die men 
gerechtigd is te verwachten. 
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1.16  Safety Notification: Een bericht van Leverancier waarin gewaarschuwd wordt dat in 
bepaalde situaties de veiligheid of kwaliteit van een methode of Product tekort 
schiet. Door het nemen van (de in de Safety Notification vermelde) maatregelen 
wordt het gemelde veiligheids-of kwaliteitsaspect beheerst. 

1.17  Samenhangende Overeenkomst: De Overeenkomst die niet tot stand zou zijn 
gekomen zonder de Overeenkomst die Partijen beogen te ontbinden.  

1.18  Zicht-of  Proefzending: Een Overeenkomst waarbij een Product gedurende een 
vooraf schriftelijke overeengekomen periode ter beschikking wordt gesteld door 
Leverancier aan de Dopingautoriteit, waarbij de eigendom van het betreffende 
Product geheel voor rekening  van Leverancier blijft en na de overeengekomen 
periode het Product aan Leverancier wordt geretourneerd. 

 
Artikel 2  Toepasselijkheid 
 
2.1  Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van 

alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en 
alle andere rechtshandelingen tussen de Dopingautoriteit en Leverancier. 

2.2  Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend voor zover deze door de voorzitter van 
de Dopingautoriteit of een door hem gevolmachtigde uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
bevestigd. 

2.3  Indien enige bepaling naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of 
ongeldig is, treden Partijen in overleg om de betreffende bepaling te vervangen door 
een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
eerdere bepaling in acht wordt genomen. 

2.4  In het geval dat Leverancier deze Inkoopvoorwaarden accepteert, gaat Leverancier  
automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze Inkoopvoorwaarden op 
toekomstige aanvragen, Offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, 
Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen de Dopingautoriteit en 
Leverancier. Partijen hoeven dit niet steeds expliciet (opnieuw) overeen te komen. 

2.5  In het geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst van deze  
Inkoopvoorwaarden en die van vertalingen daarvan in andere talen, geldt de 
Nederlandse tekst. 

 
Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst 
 
3.1  De aanvraag voor een Offerte is te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van 

een aanbod en bindt De Dopingautoriteit niet. Op een offerteaanvraag van de 
Dopingautoriteit volgt een Offerte van Leverancier. Deze Offerte is kosteloos en te 
beschouwen als een aanbod. Offertes zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk. 

3.2  De Dopingautoriteit is gerechtigd, indien Leverancier aantoonbaar nog niet is  
aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst, de opdracht of Order te allen 
tijde te annuleren. De Dopingautoriteit zal in dat geval de door Leverancier 
gemaakte kosten aan Leverancier vergoeden, mits deze kosten aantoonbaar en 
redelijk zijn. Deze kosten kunnen onder andere worden aangetoond door facturen, 
verstrekte Orders of aantoonbaar verrichte werkzaamheden. 

3.3  Indien een Order volgt op een Offerte van Leverancier, dan komt de Overeenkomst 
tot stand op het moment dat de Order door de Dopingautoriteit is verstuurd en door  
Leverancier geacht mag worden te zijn ontvangen. Niet schriftelijke opdrachten en 
opdrachten van onbevoegde personen zijn niet bindend voor de Dopingautoriteit, 
tenzij de Dopingautoriteit deze opdrachten bekrachtigt. 

3.4  Indien een Order door de Dopingautoriteit wordt geplaatst zonder een daaraan  
voorafgaand aanbod van Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand wanneer  
Leverancier de Order accepteert, mits deze aanvaarding binnen veertien dagen na 
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deze plaatsing van die Order plaatsvindt. Bij gebreke van een schriftelijke 
aanvaarding door Leverancier komt de Overeenkomst tot stand wanneer de Prestatie 
overeenkomstig de opdracht wordt geleverd en de Prestatie door de Dopingautoriteit 
wordt aanvaard, mits deze levering geschiedt binnen eenentwintig dagen na 
dagtekening van de opdracht. 

3.5  Bij Afroepcontracten komt de Overeenkomst tot (deel-)levering tot stand, op het  
moment dat de schriftelijke opdracht voor levering door de Dopingautoriteit wordt 
verzonden, tenzij anders overeengekomen. 

3.6  Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door  
Leverancier ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde hulpmaterialen zoals  
tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, 
maken deze deel uit van de Overeenkomst. 

3.7  Leverancier wordt geacht zich in voldoende mate op de hoogte te hebben gesteld 
van de doelstellingen van de Dopingautoriteit met betrekking tot de Overeenkomst, 
de organisatie van de Dopingautoriteit en de van toepassing zijnde (specifieke) wet- 
en regelgeving. 

 
Artikel 4  Wijzigingen 
 
4.1  De Dopingautoriteit heeft de bevoegdheid om de omvang en de hoedanigheid van de 

te leveren Prestaties in overleg met Leverancier binnen een redelijke termijn te 
wijzigen, tenzij deze wijzigingen dusdanige gevolgen hebben dat van Leverancier 
niet in redelijkheid mag worden verwacht, dat hij daar zonder meer aan meewerkt. 
Leverancier stelt dan nieuwe condities voor, die door de Dopingautoriteit naar 
redelijkheid kunnen worden aanvaard of verworpen. 

4.2  Leverancier zal de Dopingautoriteit zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 8 
dagen na kennisgeving van de wijziging van het voorgaande lid, schriftelijk 
informeren. 

4.3  Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd. 
 
Artikel 5  Prijzen 
 
5.1  De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de Overeenkomst en kunnen  

mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn.  
5.2  De prijzen luiden in Euro (€), exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de 

leveringsconditie “delivered duty paid” (D.D.P.) op de overeengekomen plaats van 
levering.  Alle kosten zijn inbegrepen bij de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven is in de Offerte of Overeenkomst. Leverancier is verplicht het van 
toepassing zijnde percentage voor de omzetbelasting te vermelden. 

 
Artikel 6  Levering 
 
6.1  Indien Leverancier verwacht dat de levering niet overeenkomstig de afspraken kan  

geschieden, dan stelt Leverancier de Dopingautoriteit daarvan onmiddellijk op de 
hoogte en doet daarbij onverwijld een voorstel voor het nemen van een 
overbruggingsmaatregel. De overbruggingsmaatregel is minimaal gelijkwaardig aan 
de overeengekomen Prestatie en brengt geen meerkosten voor de Dopingautoriteit 
met zich mee. Een overbruggingsmaatregel treedt pas in de plaats van de genoemde 
Prestatie na schriftelijke goedkeuring van de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit 
kan deze door Leverancier voorgestelde overbruggingsmaatregel weigeren en zelf 
een overbruggingsmaatregel treffen, mits de Dopingautoriteit hier zwaarwegende en 
redelijke argumenten voor heeft. De Dopingautoriteit kan in dat geval tevens eisen 
dat tijdelijk een Prestatie van een andere Leverancier wordt ingeschakeld als 



11 
 

overbruggingsmaatregel. De kosten voor de betreffende overbruggingsmaatregel 
komen voor rekening van Leverancier. 

6.2  Voor zover de te leveren Prestatie bestaat uit het leveren van zaken dient een 
paklijst aanwezig te zijn. Deze paklijst is duidelijk zichtbaar bevestigd aan de 
buitenzijde van  de verzendverpakking. Op de paklijst dient het ordernummer van de 
Dopingautoriteit vermeld te zijn (of ordernummers), alsmede het/de 
artikelnummer(s), aantal(len) en artikelomschrijving(en). 

6.3  Indien de Dopingautoriteit Leverancier verzoekt de levering uit te stellen, zal 
Leverancier de Producten deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor de 
Dopingautoriteit opslaan, beveiligen en verzekeren. Eventuele daaraan verbonden 
redelijke kosten kunnen na voorafgaand overleg met de Dopingautoriteit en na 
schriftelijke bevestiging van de Dopingautoriteit worden doorberekend. De 
Dopingautoriteit zal de afspraken omtrent deze kosten bevestigen binnen acht dagen 
nadat zij gemaakt zijn. 

6.4  Keuring, controle en/of beproeving van Producten overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 14 houdt geen goedkeuring van levering noch afname in. Tekenen voor 
ontvangst houdt evenmin een goedkeuring van levering in. 

6.5  Indien Leverancier voornemens is de productie en/of verhandeling van Producten die 
op regelmatige basis besteld worden door de Dopingautoriteit op termijn te staken, 
zal zij dit zo spoedig mogelijk melden aan de Dopingautoriteit, waarbij de 
Dopingautoriteit in de gelegenheid gesteld wordt om een laatste Order te plaatsen. 
Reeds door de Dopingautoriteit bestelde Producten zullen te allen tijde worden 
geleverd. 

 
Artikel 7  Verpakking en verzending 
 
7.1  Het Product dient behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt conform Europese en 

nationale regelgeving en eventuele aanvullende voorschriften van de 
Dopingautoriteit, dusdanig dat het Product de Dopingautoriteit in goede staat 
bereikt. 

7.2  Conform het voorgaande lid is Leverancier aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door een niet behoorlijke verpakking. Leverancier zorgt voor het ophalen van of het 
retour nemen van de beschadigde Producten en zorgt binnen twee werkdagen voor 
een nieuwe (onbeschadigde) levering van het Product zonder dat daaraan voor de 
Dopingautoriteit extra kosten zijn verbonden. Indien de Dopingautoriteit oordeelt dat 
sprake is van spoed, levert Leverancier binnen een kortere termijn, zonder dat daar 
extra kosten voor de Dopingautoriteit aan zijn verbonden. 

7.3  De inhoud van de verpakkingen is van buitenaf duidelijk en controleerbaar 
omschreven. Indien de inhoud van de verpakking gekoeld, steriel, of anderszins op 
speciale wijze bewaard dient te worden, zal dat duidelijk en goed leesbaar op de 
verpakking worden vermeld. 

 
 
Artikel 8  Eigendom Product 
 
De Leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van het Product 
wordt geleverd. Het Product is tevens vrij van beslagen. De eigendom van het Product, 
alsmede onderdelen van het Product, gaan over na volledige betaling, tenzij anders 
overeengekomen. 
 
 
 
 



12 
 

 
 
Artikel 9  Hulpmaterialen 
 
9.1  Door Leverancier ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van de 

Dopingautoriteit door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, 
ongebruikte c.q. onverwerkte grond- en hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, 
modellen, instructies, specificaties, software en overige hulpmaterialen blijven 
eigendom van de Dopingautoriteit c.q. worden eigendom van de Dopingautoriteit na 
betaling. 

9.2  Leverancier is verplicht de in artikel 9.1 bedoelde hulpmaterialen uiterlijk bij de 
laatste (deel-)levering waarop de hulpmiddelen betrekking hebben, aan de 
Dopingautoriteit retour te zenden. Dit is slechts mogelijk voor zover de aard van het 
materiaal zich hier niet tegen verzet. 

9.3  Verandering of afwijking van de in artikel 9.1 bedoelde materialen en hulpmiddelen, 
evenals het aanwenden van deze materialen en hulpmiddelen voor, of in verband 
met enig ander doel dan de levering van het Product aan de Dopingautoriteit, is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
Dopingautoriteit. Deze goedkeuring laat de garantieverplichtingen van Leverancier 
onverlet. 

 
Artikel 10  Facturering en betaling 
 
10.1  Leverancier dient per levering een daarop betrekking hebbende factuur in te dienen. 
10.2  Op de factuur dienen – voor zover van toepassing - minimaal de volgende gegevens 

te worden vermeld:  
- volledige naam en adres van de Dopingautoriteit;  
- naam functionaris Dopingautoriteit die de opdracht heeft verstrekt; 
- datum; 
- referentienummer en/of ordernummer; 
- artikelomschrijving en/of omschrijving van de Dienst; 
- artikelnummer en aantal(len) van het Product 
- prijs en btw. 

10.3  Facturen die niet voldoen aan het voorgaande lid, worden niet betaald. De 
Dopingautoriteit stelt Leverancier tijdig op de hoogte dat de factuur - totdat aan de 
eisen van lid 2 van dit artikel wordt voldaan - niet wordt betaald. 

10.4  Betaling van de factuur vindt plaats binnen dertig dagen na ontvangst van de 
factuur, mits de levering is goedgekeurd. Indien ter zake van een levering ook de 
goedkeuring van een andere instantie of autoriteit nodig is, is de Dopingautoriteit 
bevoegd de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het moment dat deze 
goedkeuring is ontvangen. 

10.5  De Dopingautoriteit is gerechtigd de betaling (gedeeltelijk) op te schorten indien de 
Dopingautoriteit een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door 
Leverancier constateert. 

10.6  Deel- en/of vooruitbetaling is niet aan de orde, tenzij schriftelijk anders  
overeengekomen. In geval van eventuele vooruitbetaling is de Dopingautoriteit 
bevoegd om naast of in plaats van eigendomsoverdracht te verlangen dat 
Leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke 
bankgarantie afgeeft om de nakoming  van zijn verplichtingen zeker te stellen. 

10.7  Betaling door de Dopingautoriteit houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 
10.8  De Dopingautoriteit is gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van 

Leverancier te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan 
Leverancier verschuldigd is. 
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10.9  Wanneer de Dopingautoriteit niet tijdig betaalt, stuurt Leverancier de 
Dopingautoriteit een aanmaning. Betaling door de Dopingautoriteit dient binnen 
veertien dagen na ontvangst van de aanmaning te geschieden. Betalingstermijnen 
zijn niet fataal. 

 
Artikel 11  Kwaliteit en garantie 
 
11.1  Leverancier staat er voor in dat de geleverde Producten: 

- beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen; 
- beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen; 
- deugdelijk en vrij van Gebreken zijn; 
- in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde 
documentatie; 
- geschikt zijn voor het (bijzondere) doel waarvoor zij zijn bestemd; 
- voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder 
de Europese en nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden; 
- voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- 
en kwaliteitsnormen en/of certificering. 

11.2  In het geval van een Safety Notification of een Recall, dient Leverancier onmiddellijk 
na bekendwording van de noodzaak of aanleiding daartoe, doch uiterlijk binnen 
vierentwintig uur, de Dopingautoriteit te informeren. 

11.3  Alle kosten die voortvloeien uit een Safety Notification of Recall kunnen worden 
doorberekend aan de Leverancier. 

 
Artikel 12  Documentatie 
 
12.1  Leverancier staat er voor in dat alle technische documentatie, gebruiksaanwijzingen, 

instructieboeken, veiligheidsbladen die noodzakelijk of voorgeschreven zijn voor het 
realiseren van het door de Dopingautoriteit aangegeven doel, worden meegeleverd. 
Deze documentatie is opgesteld in de Nederlandse taal. 

12.2  De Dopingautoriteit is vrij om de documentatie te vermenigvuldigen voor eigen 
gebruik. 

12.3  Indien van een Product en/of verpakking veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient 
Leverancier deze bladen altijd direct mee te leveren. 

12.4  Leverancier draagt er zorg voor dat nieuwe versies van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde documentatie worden toegezonden aan de gebruiker. 

 
Artikel 13  Voorbereidingen, materialen en instructie 
 
13.1  De Dopingautoriteit zal in overleg met Leverancier ervoor zorgen dat alle 

voorbereidingen zijn getroffen en alle infrastructurele maatregelen (waaronder 
begrepen de noodzakelijke verbouwingen, aanleg van leidingen, wanden, installaties) 
zijn genomen die vereist zijn voor de plaatsing, ingebruikname, bediening, gebruik 
en toepassing van Prestaties. 

13.2  Indien voor een juist gebruik van de Producten materialen nodig zijn, dan levert 
Leverancier die materialen bij de levering van de Producten, tenzij anders 
overeengekomen. 

13.3  Voorafgaand aan de ingebruikname van nieuwe Producten dient Leverancier er zorg 
voor te dragen dat mondeling een deugdelijke gebruikersinstructie heeft plaats 
gevonden. Deze gebruikersinstructie dient zich ook te richten op ondersteunende 
diensten als technische dienst en sterilisatie afdeling. 
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Artikel 14  Keuring, Controle en Beproeving 
 
14.1  Keuring, controle, en/of beproeving door de Dopingautoriteit of daartoe door de 

Dopingautoriteit aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden zowel 
voorafgaand, tijdens of na de levering van het Product. 

14.2  Leverancier verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar het Product wordt 
geproduceerd of is opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen,  
controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde 
documentatie en inlichtingen indien de keuring voor de levering plaats vindt. 

14.3  Leverancier stelt de Dopingautoriteit tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop 
keuring, controle en/of beproeving plaats kan vinden. 

14.4  Leverancier is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig te zijn. 
14.5  Indien bij keuring, controle en/of beproeving na levering het Product geheel of 

gedeeltelijk wordt afgekeurd, zal de Dopingautoriteit dit schriftelijk aan Leverancier 
melden. Leverancier dient direct voor vervanging van het Product te zorgen. Het 
risico van het afgekeurde Product gaat over naar Leverancier nadat de schriftelijke 
verklaring door de Dopingautoriteit is verzonden. 

14.6  Indien het Product, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of 
beproeving, niet voldoet aan het bepaalde in artikel 11 (kwaliteit en garantie) van 
deze voorwaarden, zal Leverancier voor zijn rekening de Producten ter keuze van de 
Dopingautoriteit op eerste aanzegging herstellen of vervangen. 

14.7  De Dopingautoriteit heeft het recht herstel of vervanging voor rekening van 
Leverancier, door Leverancier of door derden uit te laten voeren. Dit kan in een 
spoedeisend geval en nadat overleg met Leverancier plaats heeft gevonden, waaruit 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar 
behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen. 

 
 
Artikel 15  Intellectuele Eigendom 
 
15.1  Partijen zullen de naam, het logo/beeldmerk van de wederpartij noch direct, noch 

indirect gebruiken in publicaties en/ of advertenties of anderszins zonder 
voorafgaande toestemming van de wederpartij. 

15.2  Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de Prestatie en het gebruik van de 
door hem ten behoeve van de Dopingautoriteit gekochte of vervaardigde 
hulpmiddelen, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten, auteursrechten, databankrechten, rechten op know how of andere 
(intellectuele eigendoms-)rechten van derden. 

15.3  Degene die voor de Dopingautoriteit een specifieke Prestatie ontwikkelt, zal alle 
Intellectuele Eigendomsrechten overdragen aan de Dopingautoriteit met het aangaan 
van de Overeenkomst. Leverancier zal de Dopingautoriteit wijzen op het ontstaan 
van intellectuele eigendomsrechten en volledige medewerking verlenen om deze 
rechten op een juiste wijze ten gunste van De Dopingautoriteit vast te leggen. 

15.4  Leverancier vrijwaart de Dopingautoriteit voor alle aanspraken die voortvloeien uit 
enigerlei (vermeende) inbreuk op de in lid 2 van dit artikel bedoelde rechten en zal 
de Dopingautoriteit alle kosten en schade vergoeden die het directe of indirecte 
gevolg is van die inbreuk, inclusief kosten van juridische bijstand. Deze 
verplichtingen duren voort na beëindiging van de Overeenkomst. 

 
Artikel 16  Geheimhouding 
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16.1  Partijen zullen alle informatie die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of 
gebracht, strikt geheim houden tegenover derden, met uitzondering van derden die 
ter uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. Partijen zullen geen 
informatie over geleverde Producten verstrekken aan derden, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

16.2  In geval van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel om informatie die in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen is te delen, stellen Partijen 
elkaar hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

16.3  Partijen verplichten zich jegens de wederpartij om de verplichtingen zoals genoemd 
in dit artikel op te leggen aan degenen die namens Leverancier belast zijn met de 
uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier staat er jegens de Dopingautoriteit 
voor in dat deze verplichting wordt nagekomen. 

16.4  Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde inzake geheimhouding is niet 
van toepassing op: 
- de openbaarmaking van informatie in het kader van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) of de daarvoor in de plaats gekomen wetgeving, waarbij in geval van 
een verzoek tot openbaarmaking derde-belanghebbenden in de gelegenheid worden 
gesteld hun zienswijze te geven, welke zienswijze de Dopingautoriteit zal meewegen 
bij het besluit dat naar aanleiding van het verzoek wordt genomen; 
- openbaarmaking indien en voor zover vereist ingevolge overige wet- en 
regelgeving die van toepassing is op de Dopingautoriteit, waaronder de Wet 
uitvoering antidopingbeleid, de Wereld Anti-Doping Code en de International 
Standards. 

 
Artikel 17  Bescherming van persoonsgegevens 
 
17.1  De Dopingautoriteit verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 4 sub 1 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor de doeleinden als 
genoemd in de Wet uitvoering antidopingbeleid. 

17.2  De Dopingautoriteit verwerkt de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige 
wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de 
toepasselijke Wereld Anti-Doping Code en bijbehorende International Standards, 
waaronder de International Standard for the Protection of Privacy and Personal 
Information (ISPPPI). Het voorgaande geldt onverkort ook voor 
grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of verstrekking van 
persoonsgegevens naar niet EU-landen. 

17.3  Voor zover de Dopingautoriteit in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst 
persoonsgegevens verwerkt, wordt zij aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke 
in de zin van artikel 4 sub 7 van de AVG, tenzij met Leverancier een aanvullende 
verwerkersovereenkomst wordt gesloten waarbij ofwel Leverancier ofwel de 
Dopingautoriteit als verwerker wordt aangemerkt. In deze laatste gevallen geldt 
bedoelde aanvullende verwerkersovereenkomst als overeenkomst in de zin van 
artikel 28 AVG. 

17.4  Verwerking van persoonsgegevens door Leverancier dient verenigbaar te zijn met de 
doeleinden als bedoeld in lid 1 van dit artikel en overigens rechtmatig te zijn. 
Leverancier is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die hij ter 
beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) 
gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens afwijkende 
wettelijke verplichtingen. 

17.5  Leverancier zal bij verkrijging van persoonsgegevens die vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Dopingautoriteit en waarbij Leverancier is aangemerkt 
als verwerker, voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de 
verwerkersovereenkomst. Daaronder in elk geval begrepen het treffen van passende 
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technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze 
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de 
kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op 
de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens 
meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en 
verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

 
 
 
Artikel 18  Aansprakelijkheid 
 
18.1  Leverancier is aansprakelijk voor directe schade die door de Dopingautoriteit of door 

derden wordt geleden als gevolg van een Gebrek in een door hem geleverde 
Prestatie, waardoor het niet de veiligheid biedt of eigenschappen heeft die mogen 
worden verwacht van de Prestatie. De directe schade omvat alle schade die door de 
Dopingautoriteit of door derden wordt geleden als gevolg van het toerekenbaar niet 
tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst door 
Leverancier. Deze schade bestaat tevens uit de eventuele volledige 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de Dopingautoriteit ten gevolge van 
het Gebrek of het niet nakomen heeft moeten maken. Tot directe schade behoren in 
geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet-en/of winstderving, 
waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de 
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou 
zijn uitgevoerd. 

18.2  Leverancier is aansprakelijk voor directe schade die door de Dopingautoriteit of door 
derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van personen die optreden 
namens Leverancier en zaken die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst 
zijn betrokken.  

18.3  Voor de toepassing van dit artikel worden personen die namens de Dopingautoriteit 
handelen als derden aangemerkt. 

18.4  Voor de in dit artikel omschreven schade bedraagt de schadevergoedingsverplichting 
van Leverancier maximaal €1.250.000,-euro per gebeurtenis met een maximum van 
€2.500.000,- per jaar. De maximering doet geen afbreuk aan de rechten zoals 
opgenomen in artikel 12 of de schade aan de Prestatie zelf. 

18.5  Leverancier zal zich genoegzaam verzekeren en verleent de Dopingautoriteit 
desgewenst inzage in de polis en bewijzen waaruit tijdige premiebetaling blijkt. 
Leverancier is verplicht om op eerste verzoek alle aanspraken te cederen ter zake 
van uitkeringen van verzekeringspenningen in verband met een door de 
Dopingautoriteit ingediende claim aan de Dopingautoriteit. 

18.6  De Dopingautoriteit is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van 
een van haar verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt door een 
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

18.7  De Dopingautoriteit is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming 
indien en voor zover deze het (indirecte) gevolg is van een of meerdere 
toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de voor Leverancier uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 
Artikel 19  Ontbinding 
 
19.1 Leverancier is in de volgende gevallen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke   
 tussenkomst in verzuim: 
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- bij aanvraag van surseance van betaling; 
- bij aanvraag van faillissement; 
- bij beslag op het vermogen; 
- bij stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, fusie of een 
essentiële wijziging in de zeggenschap; 
- bij het aanbieden van het een onderhands akkoord ter schuldsanering. 
De Dopingautoriteit is in bovenstaande gevallen gerechtigd met onmiddellijke 
ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.  

19.2  De Dopingautoriteit is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op grond van een 
tekortkoming die voortvloeit uit artikel 14.7. 

19.3  Indien de Dopingautoriteit een wijziging verlangt als bedoeld in artikel 4 en het 
voorstel voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van De Dopingautoriteit 
onredelijk is ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft de 
Dopingautoriteit het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan Leverancier.  

19.4  Indien de Dopingautoriteit gerechtigd is te ontbinden, is de Dopingautoriteit tevens  
bevoegd de eventuele daarmee Samenhangende Onderhoudsovereenkomsten en 
andere Samenhangende Overeenkomsten te ontbinden, ook indien geen sprake is 
van zelfstandige tekortkomingen in de betreffende Overeenkomsten. 

19.5  Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier, is 
Leverancier gehouden tot vergoeding aan de Dopingautoriteit van de eventuele 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.  

19.6  Leverancier is niet gerechtigd zich jegens de Dopingautoriteit op enig 
opschortingsrecht of enige verrekeningsbevoegdheid te beroepen. 

19.7  Alle vorderingen die de Dopingautoriteit in de in dit genoemde artikel gevallen op 
Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar 
zijn. 

19.8  Indien de Dopingautoriteit als gevolg van gewijzigde Europese of nationale 
regelgeving of rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan en de 
onderhavige Overeenkomst in strijd met de geldende aanbestedingsregelgeving is 
(aangegaan), is de Dopingautoriteit bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder 
rechterlijke tussenkomst.  

19.9  Ontbinding van de Overeenkomst door de Dopingautoriteit op grond van de in dit 
artikel genoemde omstandigheden kan geschieden zonder dat de Dopingautoriteit tot 
enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht van de 
Dopingautoriteit op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie 
en/of de opschorting en/of de ontbinding. 

 
Artikel 20  Opzegging 
 
In geval van Duurovereenkomsten is de Dopingautoriteit te allen tijde bevoegd om de 
Overeenkomst op te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste zes maanden in 
acht wordt genomen. De Dopingautoriteit is ten gevolge van een dergelijke opzegging niet 
schadeplichtig jegens Leverancier. Onterechte kortingen worden hiervan uitgezonderd. 
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Artikel 21  Voortdurende verplichtingen 
 
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de 
Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst en 
Samenhangende Overeenkomsten bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: 
- het beschikbaar houden van documentatie (artikel 12); 
- vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten (artikel 15); 
- de verplichtingen die ontstaan ten behoeve van geheimhouding (artikel 16); 
- de bescherming van persoonsgegevens (artikel 17); 
- toepasselijk recht en domiciliekeuze (artikel 22). 
 
Artikel 22  Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
22.1  Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee 

verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
22.2  Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende 

Overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden 
gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij op grond 
van dwingendrechtelijke bepalingen een ander forum competent is of partijen in 
gezamenlijk overleg ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan een ander forum. 

 
 
VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING EN HET AANNEMEN VAN WERK 
 
Artikel 23  Personeel, apparatuur en materialen 
 
23.1  Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal 

aantoonbaar moeten voldoen aan door de Dopingautoriteit gestelde bijzondere eisen 
(onder meer in verband met het ZBO-schap) en voorts aan de algemene eisen van 
vakbekwaamheid en deskundigheid. 

23.2  Indien naar het oordeel van de Dopingautoriteit sprake is van onvoldoende 
gekwalificeerd personeel, is Leverancier op eerste aanzeggen van de Dopingautoriteit 
verplicht om dit personeel onverwijld te vervangen, met inachtneming van het 
bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel. Buiten dit geval zal Leverancier 
personeel dat voor een langere periode wordt ingezet bij de Dopingautoriteit slechts 
tijdelijk of definitief vervangen indien dit onmiskenbaar noodzakelijk is en pas na 
voorafgaand overleg met de Dopingautoriteit. Het nieuwe personeel zal tenminste 
dezelfde kennis en ervaring hebben als het personeel dat vervangen wordt, zonder 
dat dit voor de Dopingautoriteit tot hogere kosten leidt. De vervanging zal voor de 
Dopingautoriteit geen kosten ter zake van het overdragen van werkzaamheden met 
zich mee brengen. 

23.3  De Dopingautoriteit heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door 
Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen en 
apparatuur en tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij uitvoering van 
de Overeenkomst wordt ingezet. 

 
 
Artikel  24  Terrein en gebouwen van de Dopingautoriteit 
 
24.1  Leverancier dient zich, voordat met de uitvoering van de Overeenkomst wordt 

aangevangen, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de 
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gebouwen van de Dopingautoriteit waar de werkzaamheden moeten worden verricht, 
die uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.  

24.2  Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, veroorzaakt door 
omstandigheden zoals hiervoor bedoeld, zijn voor rekening en risico van Leverancier. 
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