Algemene Inkoopvoorwaarden G4S voor
Leveringen van Zaken en Diensten (AIV)

Definities
Artikel 1
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
G4S:
de opdrachtverstrekkende partij.
Leverancier:
wederpartij van G4S, alsmede personeel van Leverancier en door Leverancier ingeschakelde Derden.
G4S en Leverancier.
Partijen:
Overeenkomst:
verbintenis tot levering van Zaken/Diensten t.b.v. G4S waarop deze AIV van toepassing zijn.
Levering van Zaken:
het bezit verschaffen aan G4S c.q. G4S in staat stellen de macht uit te oefenen over de Zaken en eventuele installatie/montage hiervan.
uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
Levering van Diensten:
Zaken:
te leveren stoffelijke objecten.
de door Leverancier op basis van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
Diensten:
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Artikel 2
Toepasselijkheid
In geval van tegenstrijdigheid gaan bepalingen in de Overeenkomst boven de AIV van G4S.
De AIV van G4S zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overige rechtsverhoudingen met betrekking tot de levering van Zaken/Diensten
door Leverancier aan G4S, waarbij de algemene voorwaarden van de Leverancier nadrukkelijk van de hand worden gewezen.
Geldigheid aanbod en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 3
Een aanbod van een Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat het aanbod G4S schriftelijk heeft bereikt, tenzij tussen Partijen
uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. In geval van een inschrijving, vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.
De Overeenkomst komt tot stand doordat G4S een schriftelijk aanbod van de Leverancier door middel van een schriftelijke order aanvaardt. Indien de schriftelijke
order op wezenlijke punten afwijkt van het aanbod, dan komt de Overeenkomst overeenkomstig de schriftelijke order tot stand, tenzij de Leverancier de schriftelijke
order binnen veertien dagen na dagtekening schriftelijk verwerpt.
Indien de Leverancier geen schriftelijk aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Leverancier een
schriftelijke order van G4S binnen veertien dagen na haar dagtekening mondeling of schriftelijk heeft aanvaard, of op het moment dat de Leverancier een aanvang
heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
Zolang de schriftelijke bevestiging van een der Partijen niet heeft plaatsgevonden en er nog geen sprake is van levering van de betreffende Zaken of Diensten kan
G4S de order te allen tijde kosteloos annuleren.
Onderaanneming/overdracht van rechten en plichten
Artikel 4
Leverancier voldoet steeds stipt en tijdig aan haar verplichtingen uit hoofde van de loonbelasting, omzetbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen. Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is zal Leverancier op verzoek van G4S bewijsstukken aan G4S doen toekomen waaruit blijkt dat
Leverancier aan bovenstaande verplichtingen heeft voldaan. Leverancier kan worden verplicht mee te werken aan een gedeeltelijke betaling van de factuur door G4S
op een g-rekening.
Leverancier zal G4S vrijwaren van alle mogelijke vorderingen jegens G4S uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Leverancier kan (een gedeelte van) een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van G4S overdragen aan
een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
In geval van overdracht door Leverancier aan een derde van (een gedeelte van) een verplichting uit de Overeenkomst, is deze verplicht aan G4S te melden welke
zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van loonbelasting, omzetbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekering door die derde.
Leverancier blijft in het geval van overdracht van (een gedeelte van) een verplichting uit de Overeenkomst aan een derde jegens G4S volledig aansprakelijk voor
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 5
Prijs en prijsherziening
De prijs omvat alle kosten die in verband met de Zaken en Diensten tot en met de aflevering of oplevering worden gemaakt. De prijs is exclusief omzetbelasting,
tenzij partijen anders overeenkomen.
De prijzen zijn in euro’s en vast, tenzij in de Overeenkomst de omstandigheden zijn vermeld die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze is bepaald
waarop de aanpassing plaatsvindt.
Artikel 6
Facturering en betaling
Facturering van geleverde Zaken en Diensten zal geschieden door middel van een door Leverancier bij G4S in te dienen deugdelijk gespecificeerde schriftelijke
factuur.
G4S betaalt de prijs vermeerderd met de omzetbelasting, binnen dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur en goedkeuring van de geleverde Zaken
en Diensten door G4S.
G4S is gerechtigd de betaling achterwege te laten totdat Leverancier volledig aan haar verplichtingen uit of samenhangend met de Overeenkomst heeft voldaan.
Een dispuut omtrent facturering en/of betaling en/of kwaliteit van de geleverde diensten geeft Leverancier niet het recht de verplichtingen op grond van de
Overeenkomst op te schorten, uit te stellen of te beëindigen.
G4S heeft het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die Leverancier verschuldigd is aan G4S.
Betaling door G4S houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
Artikel 7
Levering en wijziging
Een overeengekomen tijdstip of termijn van levering is van wezenlijke betekenis. Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
Indien niet tijdig geleverd wordt, is Leverancier onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. In dat geval heeft G4S het recht
de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op nakoming of tot aanvullende of vervangende schadevergoeding.
Leverancier zal, zodra zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor zij aan de verplichting van tijdige levering niet kan voldoen, G4S onverwijld
schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden, de door haar getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke
duur van de vertraging. Indien Leverancier dit nalaat kan zij zich later niet meer op deze omstandigheden beroepen.
G4S heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de Zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen
en verzekeren. De kosten die hiermee in redelijkheid zijn gemoeid komen voor rekening van G4S.
G4S is te allen tijde bevoegd de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten te wijzigen. De wijzigingen worden minimaal een maand vooraf,
schriftelijk kenbaar gemaakt en kent geen beperking voor wat betreft de omvang van de wijziging.
Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is zij verplicht, alvorens aan
de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk
te informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van G4S onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot overeenstemming
leidt kan de Overeenkomst door G4S door middel van een schriftelijke kennisgeving worden ontbonden zonder dat Partijen wederzijds schadeplichtig zijn.
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Toerekenbare tekortkoming
Artikel 8
Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier overeenkomstig artikel 74 e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt deze schriftelijk in gebreke
gesteld, tenzij sprake is van een fatale termijn als bedoeld in artikel 9.1. Indien er binnen 5 dagen na dagtekening van de schriftelijke ingebrekestelling geen herstel
van het gebrek heeft plaats gevonden, is Leverancier in verzuim. Het in lid 2 genoemde boetebeding treedt dan onmiddellijk in werking.
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is G4S gerechtigd tot het innen
van een onmiddellijk opeisbare boete van 0,5% van de totaalprijs van de desbetreffende Zaken of Diensten, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag
dat de tekortkoming voortduurt, met een maximum van 10% van de totale opdrachtwaarde. Deze boete geldt per voorkomend geval.
In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide Partijen voor maximaal 2 weken opgeschort. Leverancier geeft G4S
schriftelijk aan hoe en binnen welke termijn zij de niet-toerekenbare tekortkoming oplost.
Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk
beroep in kennis stelt.
Indien Leverancier stelt dat een of meer van haar tekortkomingen haar niet zijn toe te rekenen en G4S deze stelling aanvaardt, heeft G4S niettemin het recht de
Overeenkomst te ontbinden.
Garantie
Artikel 9
De aangeleverde Zaken en verrichte Diensten dienen tot in de kleinste details en met de hoogst mogelijke graad van perfectie in overeenstemming te zijn met
hetgeen in de Overeenkomst en de eventueel daar bijbehorende specificatie staat vermeld en met de voorwaarden, die geacht kunnen worden daarbij te horen.
Leverancier garandeert dat de Zaken, nieuw, geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Zij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen,
hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door G4S schriftelijk
aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd. De instructieboeken dienen in het Nederlands te zijn uitgevoerd en, indien
noodzakelijk, in de door G4S gewenste andere talen. G4S is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor
eigen gebruik, tenzij met Leverancier afwijkende afspraken zijn gemaakt.
Gebreken die binnen de overeengekomen garantieperiode worden geconstateerd, dienen door Leverancier op basis van de afgegeven garantie te worden
hersteld, onverminderd de overige rechten van G4S. Indien geen garantie is overeengekomen, dan heeft G4S recht op herstel van alle gebreken of tekortkomingen die G4S bij een normaal gebruik niet hoeft te verwachten. Indien geen garantieperiode is overeengekomen dan is de lengte van de garantietermijn
afhankelijk van aard van de geleverde Zaak, doch nooit korter dan 6 maanden. Indien Leverancier in gebreke blijft met haar garantieverplichtingen, dan heeft G4S
het recht de gebreken op kosten van Leverancier te (laten) herstellen.
Leverancier garandeert dat zij voor een nader in de Overeenkomst af te spreken termijn onderdelen voor de geleverde Zaken zal kunnen naleveren. Indien tussen
Partijen geen termijn is afgesproken, dan garandeert Leverancier dat zij voor een periode van tenminste 5 jaar na levering, onderdelen voor de geleverde Zaken
zal kunnen leveren.
Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijk bepalingen en maatschappelijke normen betreffende onder andere kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid.
Indien G4S constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Leverancier conform de leden 1 t/m 5 van dit artikel heeft
gegarandeerd, is Leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde schriftelijk kan aantonen dat de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend.
Artikel 10
Keuring
G4S is gerechtigd te allen tijde de Zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren. De wijze van uitvoering of het resultaat
van geleverde Diensten kan dienovereenkomstig tijdens of na levering worden gekeurd.
Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan G4S of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal
kosteloos haar medewerking verschaffen aan de keuring.
Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet
worden herhaald, komen de daaruit voor G4S voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
De Zaken of Diensten komen voor afkeuring in aanmerking indien zij niet beantwoorden aan het gestelde in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst geen
uitsluitsel biedt, zal bepalend zijn of de Zaken of Diensten voldoen aan de eisen die in het maatschappelijk verkeer aan deze Zaken of Diensten gesteld worden.
Een keuring door G4S zoals genoemd in lid 1 van dit artikel ontslaat Leverancier niet van haar verplichting het geleverde overeenkomstig de bepalingen van de
Overeenkomst en het daarbij behorende programma van eisen respectievelijk technische omschrijving uit te voeren.
In geval van afkeuring van Zaken of Diensten, zal Leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de Zaken of Diensten. Indien
Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is G4S gerechtigd de benodigde Zaken of Diensten van een derde af te
nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier.
Indien Leverancier de afgekeurde Zaken niet binnen 5 werkdagen terughaalt, heeft G4S het recht de afgekeurde Zaken op kosten van Leverancier aan haar te
retourneren.
Artikel 11
Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van al hetgeen Leverancier in opdracht van G4S vervaardigt berusten bij G4S. Voor zover nodig draagt Leverancier reeds nu al
die rechten over aan G4S. Indien aan deze overdracht een nadere formaliteit verbonden is, zegt Leverancier haar onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe.
Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door G4S te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft
eigendom van G4S.
Leverancier vrijwaart G4S tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.
Leverancier staat er voor in dat er geen inbreuk gemaakt wordt op eventuele octrooi-, merken-, auteurs- en andere rechten van Derden. Leverancier vrijwaart
G4S tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
Artikel 12
Aansprakelijkheid
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Leverancier vrijwaart G4S tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van haar verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
G4S heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van G4S de plicht
inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
Artikel 13
Risico- en eigendomsovergang
De eigendom van de Zaken gaat over op G4S nadat deze zijn geleverd. Daar waar sprake is van leverings- en overnameprotocollen, dienen de Zaken volgens
deze richtlijnen te worden geleverd c.q. overgedragen en geaccepteerd te worden.
Het risico van de Zaken gaat over op G4S op het moment dat de levering en vervolgens de goedkeuring van de Zaken overeenkomstig artikel 7 en 10 van
deze AIV hebben plaatsgevonden.
In geval G4S aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve
van de nakoming van haar verplichtingen, blijven deze eigendom van G4S. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan
haarzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van G4S.
Indien aan de beschikbaar gestelde materialen zoals genoemd in lid 3 schade ontstaat, door schuld van de Leverancier, dan is Leverancier verplicht deze schade
te vergoeden en er voor zorg te dragen dat de aangegane verplichtingen zonder vertraging worden uitgevoerd.
Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van G4S of Leverancier zijn verwerkt in Zaken, is sprake van een nieuwe zaak
waarvan de eigendom aan G4S toebehoort.
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Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
Artikel 14
Leverancier is verplicht alle direct en/of indirect van G4S volgens de Overeenkomst verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen. Leverancier zal
deze informatie en gegevens niet aan Derden ter beschikking stellen, behoudens indien zulks voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, of voorafgaand
schriftelijk toestemming heeft ontvangen van G4S. Leverancier zal deze informatie en gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van
de Overeenkomst.
Het is Leverancier niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enig andere wijze de aandacht te vestigen op het feit dat zij aan G4S levert of heeft geleverd,
tenzij hij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft ontvangen van G4S.
Bij overtreding van het in de voorgaande leden gestelde zal G4S een direct opeisbare boete aan Leverancier opleggen van € 5.000,- voor iedere overtreding en
€.1000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het bedrag van de boete wordt door Leverancier direct betaald na eerder genoemde oplegging en
mededeling daarvan aan Leverancier.
Verpakking
Artikel 15
Leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkings-materialen. Indien op verzoek van Leverancier
verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd door G4S gebeurt dit voor risico en rekening van Leverancier.
G4S heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren.
Artikel 16
Ontbinding
Onverminderd de in het Burgerlijk Wetboek geregelde mogelijkheden tot ontbinding bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier
is G4S gerechtigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling zonder rechtelijke tussenkomst deze Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
- Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
- Leverancier haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd;
- Leverancier haar huidige onderneming staakt;
- op een aannemelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd;
- dan wel Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te kunnen komen;
- zich aan de zijde van Leverancier in belangrijke mate een wijziging in de zeggenschap voordoet zoals bijv. een fusie, overname etc.
Indien G4S op grond van het in lid 1 bepaalde tot gehele of gedeeltelijke ontbinding overgaat is zij geen Schadevergoeding aan Leverancier verschuldigd ter zake
van ontbinding.
Indien deze Overeenkomst door G4S wordt ontbonden op grond van het in lid 1 bepaalde is G4S gerechtigd, de geleverde Zaken en de resultaten van door
Leverancier geleverde Diensten te blijven gebruiken, alsmede alle overige informatie of medewerking te verlangen welke benodigd zijn voor het gebruik en/of
voltooiing van de door Leverancier geleverde of nog te leveren Zaken of Diensten. Indien G4S gebruik maakt van de bevoegdheden uit hoofde van dit lid zal zij
daarvoor aan Leverancier een redelijke vergoeding voldoen.
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst
bestaan.
Onverminderd alle andere rechten kan G4S de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van G4S of aan een van haar ondergeschikten of
vertegenwoordigers.
Artikel 17
Orde, veiligheid en milieu
Leverancier en haar werknemers evenals door haar ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheid, gezondheid- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, integriteit, gedragscode en bedrijfsethiek van G4S dienen te worden
opgevolgd. Indien deze bedrijfsvoorschriften en reglementen beschikbaar zijn zal G4S deze gratis ter beschikking stellen.
Leverancier zal zich conformeren aan de uitgangspunten van het beleid van G4S op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Artikel 18
Geschillen
Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van
goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Artikel 19
Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst, waarvan deze Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20
Nietigheid
Indien een of meer bepalingen van deze AIV nietig of niet (langer) rechtsgeldig is/zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze AIV niet aan.
In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel
mogelijk benaderen.
Artikel 21
Bijzondere eisen, verplichtingen en bepalingen
1. Leverancier zal voldoen aan de verplichting om;
• Voor zover vereist in het bezit zijn en blijven van relevante vergunningen en (kwaliteit) certificaten.
2. Leverancier moet (indien van toepassing bijv. bij het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden);
• Een Vergunning Ministerie van Justitie in het kader van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) hebben en handhaven.
• In het bezit zijn van het Keurmerk Beveiliging, Flexbedrijven en/of Particulier Onderzoeksbureau of bereid te zijn dit te verwerven.
• Strikte naleving van de CAO VPB garanderen.
3. Het door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de door G4S gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid
daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. Tevens dient de kwaliteit, uitstraling en het gedrag van het in te zetten personeel te
passen en te voldoen aan de eisen welke G4S aan haar eigen personeel stelt.
4. Indien naar het oordeel van G4S sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel of van personeel dat niet aan de eisen op het gebied van kwaliteit,
uitstraling en gedrag voldoet, is G4S bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met
inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
5. G4S heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en
tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.

22.2
22.3

Artikel 22
Wijzigingen
G4S is te allen tijde bevoegd de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren Zaken en/of Diensten te wijzigen. De wijzigingen worden minimaal een maand
vooraf, schriftelijk kenbaar gemaakt en kent geen beperking voor wat betreft de omvang.
Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is zij verplicht, alvorens
aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging,
schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van G4S onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot
overeenstemming leidt kan de Overeenkomst worden ontbonden zonder dat Partijen wederzijds schadeplichtig zijn.
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