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Bijlagen: 
  

1. de Algemene inkoopvoorwaarden; 
2. de tijdens de aanbestedingsprocedure verstrekte Nota van Inlichtingen;  

3. het Programma van Eisen; 

4. de Aanbestedingsleidraad met daarbij behorende bijlagen zoals verstrekt via Negometrix; 

5. de Inschrijving van Opdrachtnemer; 

6. het Formulier Prijsstelling zoals opgenomen in de Inschrijving van Opdrachtnemer; 

7. de Wijze van factureren en betalen. 
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Paraaf GVB:         Paraaf Opdrachtnemer: 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Exploitatie B.V., statutair gevestigd te 
Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw drs. Alexandra C. van Huffelen en de heer ing. T.A.M. Middelkoop, beiden 
handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB 

Exloitatie B.V., hierna: “GVB”; 

 

en 

 

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], (statutair) gevestigd te ........, 

te dezen vertegenwoordigd door ............... (en ..............) [naam ondertekenaar] 
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, 

 

Hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”; 
 

OVERWEGENDE DAT: 
 

1. GVB een Raamovereenkomst wenst aan te gaan voor het leveren, monteren en onderhouden en 

op een duurzame manier afvoeren van kantoormeubilair; 

 

2. GVB daartoe een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft doorlopen conform de per 1 

juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012; 

 
3. Opdrachtnemer op basis van de eisen als omschreven in het aanbestedingsleidraad 2018-07 d.d. 

XXX, inclusief de daarbij behorende bijlagen en nota(’s) van inlichtingen d.d. XXX, een Inschrijving 

met kenmerk XXX heeft ingediend en verklaard aan de gestelde eisen voornoemd te kunnen 
voldoen; 

 
4. GVB de Inschrijving van Opdrachtnemer na beoordeling heeft aangemerkt als de economisch 

meest voordelige inschrijving op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’; 

 

5. Partijen thans overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden en bepalingen zoals 

opgenomen in onderhavige Raamovereenkomst; 

 

6. Deze Raamovereenkomst, met inbegrip van de Bijlagen bevat de voorwaarden en bepalingen 
waartegen Opdrachtnemer de overeengekomen leveringen en diensten uitvoert respectievelijk 

verleent en behelst de rechten en verplichtingen van Partijen; 

 
7. De levering van kantoormeubilair door middel van separate opdrachten wordt verstrekt aan 

Opdrachtnemer; 
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8. Deze Raamovereenkomst geen afnameverplichting voor GVB in zich houdt noch een 

exclusiviteitsrecht voor Opdrachtnemer. 

 
 

KOMEN OVEREEN: 
 

In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 

begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB 2018 (hierna te noemen: Algemene 

Inkoopvoorwaarden). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze 

Raamovereenkomst verstaan: 

 
Aanbestedingsleidraad: het document van GVB d.d. […] referentie 2018-07, inculsief alle bijlagen, waarin 

de deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de Diensten gedurende een 

bepaalde periode, de te volgen aanbestedingsprocedure, de selectie- en gunningscriteria en het 
programma van eisen worden beschreven en toegelicht. De Aanbestedingsleidraad maakt als Bijlage 4 

onderdeel uit van deze Raamovereenkomst. 
 

Algemene Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten en zaken GVB 2018, 

zoals d.d. 26 juli 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34258788. 

De Algemene Inkoopvoorwaarden maken als Bijlage 1 onderdeel uit van deze Raamovereenkomst. 

 

Bijlagen: De bij deze Raamovereenkomst gevoegde bescheiden, die integraal onderdeel uitmaken van 

deze Raamovereenkomst. 
 

Derde: een ondernemer waarop Opdrachtnemer een beroep doet voor de invulling van bekwaamheden 

en/of draagkracht om aan door GVB gestelde eisen te voldoen. 
 

Directie: De statutaire directie van GVB of een door de Directie schriftelijk aangewezen gevolmachtigde. 
 

Inschrijving: De door Opdrachtnemer aan GVB Exploitatie in het kader van de Europese 

aanbestedingsprocedure ‘Kantoormeubilair’ uitgebrachte Inschrijving. De Inschrijving maakt als Bijlage 5 

integraal onderdeel uit van deze Raamovereenkomst. 

 

Nota van Inlichtingen: Het document waarin de eventuele wijzigingen op de Aanbestedingsleidraad en 

bijhorende bijlagen zijn vastgelegd en de nadere inlichtingen die zijn verstrekt naar aanleiding van gestelde 
vragen tijdens de Europese aanbestedingsprocedure. De verstrekte Nota van Inlichtingen maakt als Bijlage 

2 onderdeel uit van deze Raamovereenkomst. 

 
Opdrachtnemer: De onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon) waarmee GVB Exploitatie deze 

Raamovereenkomst is aangegaan. 



Pagina 5 van 12        
 
Paraaf GVB:         Paraaf Opdrachtnemer: 

Raamovereenkomst: Deze overeenkomst, met inbegrip van Bijlagen waarin de voorwaarden en bepalingen 

zijn vastgelegd waartegen de leveringen onder deze overeenkomst moeten worden uitgevoerd en diensten 

moeten worden verleend en waarin de rechten en plichten van Partijen zijn vastgelegd. 
 

Prijzenblad: Het document waarin alle tussen Partijen overeengekomen prijzen voor uit te voeren 
leveringen en te verlenen diensten onder deze Raamovereenkomst zijn vastgelegd. Het Prijzenblad maakt 

als onderdeel van Bijlage 6 integraal onderdeel uit van deze Raamovereenkomst. 

 

Programma van Eisen: Het document met Bijlagen, waarin een uitgebreide omschrijving van de eisen en 

(technische) specificaties zijn opgenomen, waaraan (de leveringen en diensten van) het kantoormeubilair 

moet voldoen. Het Programma van Eisen maakt als Bijlage 3 integraal onderdeel uit van deze 

Raamovereenkomst. 
 

 

ARTIKEL 1. Voorwerp van de Raamovereenkomst 
 

1.1  GVB verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten overeenkomstig de op 
basis van de Aanbestedingsleidraad van GVB d.d. […] 2018, kenmerk 2018-07, (Bijlage 4) door 

Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. […datum…], kenmerk […kenmerk…] (Bijlage 5), welke 

opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze 

Raamovereenkomst wordt afgeweken. 

 

1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze 

documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het 
later genoemde: 

1. dit document; 

2. de Algemene inkoopvoorwaarden; 
3. de tijdens de aanbestedingsprocedure verstrekte Nota van Inlichtingen;  

4. de Aanbestedingsleidraad met daarbij behorende bijlagen zoals verstrekt via Negometrix; 
5. de Inschrijving van Opdrachtnemer; 

6. het Formulier Prijsstelling zoals opgenomen in de Inschrijving van Opdrachtnemer; 

7. de Wijze van factureren en betalen; 

 

 

ARTIKEL 2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Raamovereenkomst 

 
2.1 De Raamovereenkomst komt tot stand op de laatste datum van ondertekening door Partijen, waarbij 

de feitelijke uitvoering van de Raamovereenkomst zal starten vanaf 1 februari 2019. 

 
2.2 De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van vier (4) jaar. GVB is gerechtigd de 

Raamovereenkomst viermaal (4) voor de duur van één (1) jaar onder gelijkluidende voorwaarden te 
verlengen. 
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2.3 De Raamovereenkomst eindigt van rechtswege na de overeengekomen looptijd zonder dat 

opzegging vereist is. 

 
2.4 Indien GVB de Raamovereenkomst wenst te verlengen zal zij dit uiterlijk drie (3) maanden voor het 

einde van de (verlengde) looptijd van de Raamovereenkomst schriftelijk meedelen aan 
Opdrachtnemer. 

 

2.5 Bij beëindiging van deze Raamovereenkomst blijven de bepalingen ervan van toepassing op de 

eventueel nog lopende Nadere overeenkomsten. 

 

 

ARTIKEL 3. Nadere overeenkomst 
 

3.1 Een Nadere overeenkomst bevat tenminste de onderstaande informatie: 

a. Omschrijving van het af te nemen kantoormeubilair; 
b. De Prijs zoals overeengekomen in het Prijzenblad (Bijlage 6); 

c. De Leveringslocatie; 
d. Het eventueel af te voeren kantoormeubilair; 

e. Contactpersoon GVB. 

 

3.2 Opdrachtnemer is verplicht nadere overeenkomsten te aanvaarden. 

 

3.3 Opdrachtnemer stuurt GVB binnen 2 werkdagen na dagtekening van de verstrekte Nadere 

overeenkomst een orderbevestiging. 
 

3.4 Opdrachtnemer levert de artikelen uiterlijk zes weken na dagtekening van de verstrekte Nadere 

overeenkomst door GVB. 
 

3.5 Opdrachtnemer kondigt de levering minimaal 5 werkdagen vooraf aan bij GVB met planning van 
datum en tijdvak. Op de dag van levering kondigt Opdrachtnemer de levering minimaal 60 minuten 

vooraf aan met de exacte levertijd. 

 

3.6 Opdrachtnemer levert de artikelen op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van 

feestdagen) tussen 7:00 en 15:00 uur, op elke locatie van GVB zonder daarbij afleverkosten in 

rekening te brengen. Afwijkende levertijden worden vooraf afgestemd tussen GVB en 

Opdrachtnemer. 
 

3.7 Opdrachtnemer draagt zorg voor het leveren, monteren en op de juiste plaats gebruiksklaar opstellen 

van het meubilair en neemt verpakkingsmaterialen mee retour. 
 

3.8 Opdrachtnemer zorg dat bij het leveren van kantoormeubilair en/of het uitvoeren van aanverwante 

diensten op locaties van GVB uitsluitend Nederlands wordt gesproken. 
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3.9 Opdrachtnemer laat bij levering een door GVB aangewezen medewerker een bewijs van ontvangst 

van de levering ondertekenen. Het ondertekenen van het bewijs van ontvangst houdt niet 

automatisch een acceptatie van de levering in. 
 

 
ARTIKEL 4. Garanties 

 

4.1 Opdrachtnemer zal invulling geven aan de leveringen en diensten overeenkomstig de voorwaarden 

van deze Raamovereenkomst alsmede conform de Inschrijving van Opdrachtnemer handelen, welke 

als Bijlage 5 aan deze Raamovereenkomst wordt gehecht. 

 

4.2 Opdrachtnemer garandeert dat: 
a. De door of namens Opdrachtnemer te verlenen leveringen en diensten met voortvarendheid, 

op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd. 

b. Het resultaat en de uitvoering van de door of namens Opdrachtnemer geleverde producten en 
diensten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen. 

c. Ingeplande leveringen conform orderbevestiging worden niet geannuleerd, voor zover geen 
sprake is van overmacht. 

 

Ingeval Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit een of meer van de hiervoor genoemde punten a. tot 

en met c. uit dit artikel niet nakomt, dan is Opdrachtnemer onmiddellijk, derhalve zonder dat enige 

verdere actie of nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. 

 

4.2 De garantietermijn voor het meubilair is 5 jaar. Alle onderdelen van het meubilair worden tot tien jaar 
na datum van aflevering na geleverd. 

 

 
ARTIKEL 5. Prijs en overige financiële bepalingen 

 
5.1 De prijzen zoals vermeld in Bijlage 6 hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader 

van deze Raamovereenkomst uit te voeren leveringen en diensten met betrekking tot 

Kantoormeubilair. 

 

5.2 De in artikel 5.1 van deze Raamovereenkomst bedoelde prijzen zijn all-in en derhalve inclusief alle 

eventueel bijkomende kosten, waartoe onder meer maar niet uitsluitend worden gerekend 

voorbereidingskosten in verband met de uitvoering van deze Raamovereenkomst en Nadere 
Overeenkomsten, werving- en selectiekosten, salariskosten, overheadkosten, kosten voor 

ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van apparatuur, logistieke kosten, verpakkingskosten, 

parkeerkosten, maar zijn exclusief BTW. 
 

5.3 De prijzen in deze Raamovereenkomst staan vast tot 31 december 2020. De eerste eventuele 
indexering vindt plaats op 1 januari 2021. 
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Paraaf GVB:         Paraaf Opdrachtnemer: 

5.4 Indexering is toegestaan op basis van de CBS-prijsindexcijfer producentenprijzen – 3101 Kantoor- 

en winkelmeubelen 2015 = 100. 

 
5.5 Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 maanden van tevoren een verzoek in bij de contactpersoon van GVB 

voor een eventuele aanpassing van de prijzen met schriftelijke onderbouwing. Pas na akkoord van 
GVB gaan de nieuwe prijzen in. Opdrachtnemer verwerkt de prijsaanpassing middels het 

Prijzenblad.  

 

5.6 Opdrachtnemer factureert maximaal 1 keer per maand achteraf. De factuur bevat een gespecificeerd 

overzicht van het geleverde aantal en type meubels per locatie. 

 

5.7 Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van het contractnummer en 
inkoopordernummer digitaal naar crediteuren@gvb.nl. De eisen aan de wijze van factureren conform 

Bijlage 7 zijn van toepassing. 

 
5.8 Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum doch uitsluitend indien en voor zover deze 

strookt met de inkooporder van GVB en met de (overige relevante) voorwaarden in deze 
Raamovereenkomst / toepasselijke Nadere Overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 6. Contactpersonen / Projectleiders 

 

6.1 Contactpersoon voor GVB is […contactpersoon…] 

 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is […contactpersoon…] 
 

6.2 Conform het bepaalde in artikel 8.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden binden de genoemde 

contactpersonen Partijen niet. 
 

ARTIKEL 7. Overdracht van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en uitvoering door derde(n) 

 

7.1 Opdrachtnemer kan een recht of verplichting uit hoofde van de Raamovereenkomst of zijn 
rechtsverhouding tot GVB alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van GVB overdragen 

aan een Derde, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. GVB kan de 
rechten en verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst of zijn rechtsverhouding tot 

Opdrachtnemer overdragen aan een Derde. 

 
7.2 Opdrachtnemer kan de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende werkzaamheden alleen met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van GVB opdragen aan Derden, welke toestemming niet op 

onredelijke gronden zal worden geweigerd. 
 

7.3 De hierboven bedoelde toestemming laat de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de 

uitvoering van de Raamovereenkomst onverlet. 
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7.4 Aan de toestemming als bedoeld in leden 1 en 2 kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor 

zover deze voorwaarden betrekking hebben op bedoelde Derden, zal de Opdrachtnemer deze 

voorwaarden ten behoeve van GVB van die Derden bedingen. 
 

7.5 Ingeval van faillissement van Opdrachtnemer heeft GVB het recht de onderhavige 
Raamovereenkomst door een andere Opdrachtnemer te laten uitvoeren voor de resterende duur van 

de Raamovereenkomst. 

 

7.6 Onverminderd alle overige rechten van GVB, mag GVB, met inachtneming van het bepaalde in artikel 

6:265 BW en invulling op het bepaalde in artikel 35 van de Algemene Inkoopvoorwaarden de 

Raamovereenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien 

Opdrachtnemer door een Derde wordt overgenomen of elke andere directe of indirecte wijziging in 
de zeggenschapsverhouding in Opdrachtnemer die leidt tot een significante wijziging in de 

zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is); 

 
7.7 Ingeval gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst sprake is van rechtsopvolging onder 

algemene of bijzondere titel van Opdrachtnemer door een andere ondernemer (hierna te noemen: 
Opvolgende Opdrachtnemer), ten gevolge van herstructurering van de onderneming van 

Opdrachtnemer (waaronder door overname, fusie, acquisitie of insolventie of faillissement), is het 

gestelde onder lid 2 van dit artikel van toepassing. 

 

7.8 Alvorens over te gaan tot voortzetting van de Raamovereenkomst met de Opvolgende Ondernemer 

zal GVB toetsen of de Opvolgende Ondernemer voldoet aan de eisen gesteld in de 

Aanbestedingsleidraad dat als Bijlage 4 onderdeel uitmaakt van deze Raamovereenkomst. GVB zal 
deze Raamovereenkomst alleen voortzetten als de Opvolgende Ondernemer voldoet aan de 

gestelde eisen in de Aanbestedingsleidraad. Indien de Opvolgende Ondernemer niet voldoet aan de 

gestelde eisen in de Aanbestedingsleidraad is GVB gerechtigd tot ontbinding van de  
Raamovereenkomst overeenkomstig het gestelde in lid 6 van dit artikel. 

 
 

ARTIKEL 8. Overige Voorwaarden 

 

8.1 Op deze Raamovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

roerende zaken en diensten GVB 2018” (Bijlage 1), voor zover daarvan in deze Raamovereenkomst 

niet wordt afgeweken. 

  
8.2 De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel enige andere 

algemene of bijzondere voorwaarden, worden uitdrukkelijk door GVB van de hand gewezen en zijn 

door Partijen buiten toepassing verklaard. 
 

8.3 Deze Raamovereenkomst treedt in de plaats van al datgene dat tot nu toe tussen de Partijen, hetzij 
mondeling, hetzij schriftelijk, is overeengekomen. 
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8.4 GVB en Opdrachtnemer zullen elkaar over en weer zo spoedig mogelijk informeren over alle 

gegevens, voorvallen en wijzigingen van omstandigheden die voor de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en/of Nadere overeenkomst(en) van belang kunnen zijn. 
 

8.5 In alle gevallen waarin deze Raamovereenkomst niet voorziet treden GVB en Opdrachtnemer met 
elkaar in overleg teneinde een voor beiden aanvaardbare oplossing voor de dan ontstane situatie te 

vinden. 

 

8.6 Mocht een der bepalingen van deze Raamovereenkomst ongeldig zijn, dan laat dat de geldigheid 

van de overige bepalingen in deze Raamovereenkomst onverlet. Partijen zullen alsdan een bepaling 

daarvoor in de plaats stellen die het meest de bedoeling van Partijen bij de ongeldige bepaling 

benadert. 
 

8.7 Bij beëindiging van deze Raamovereenkomst zal Opdrachtnemer in alle gevallen haar volledige 

medewerking verlenen teneinde GVB in staat te stellen de afwikkeling van de werkzaamheden op 
de kortst mogelijke termijn over te (doen) nemen. 

 
8.8 GVB Infra en GVB Veren kunnen onder dezelfde voorwaarden als GVB Exploitatie op basis van deze 

Raamovereenkomst nadere opdrachten aan Opdrachtnemer verstrekken. 

 

8.9 GVB Exploitatie, GVB Infra B.V. en GVB Veren B.V. zijn jegens Opdrachtnemer ieder afzonderlijk 

slechts verbonden voor verplichtingen die voortvloeien uit nadere opdrachten die zij zelf aan 

Opdrachtnemer hebben verstrekt. 

 
 

ARTIKEL 9. Slotbepaling 

 
9.1 Afwijkingen van deze Raamovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

9.2 Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 

gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten. 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND, 

 

 
 

GVB Exploitatie B.V. Naam Opdrachtnemer 
 

 

 

Naam: Drs. Alexandra C. van Huffelen Naam: 

Functie: algemeen directeur  Functie:  

Datum: ……………………………………… Datum: ………………………………………

 
 

GVB Exploitatie B.V. 

 
 

 
Naam: T.A.M. Middelkoop 

Functie: financieel directeur 

Datum: ………………………………………
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Bijlage 7  Wijze van factureren en betalen 
 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een correcte registratie van gegevens. In dit verband wordt uw 
bijzondere aandacht gevestigd op artikel 15 “Betaling en controle” van de van toepassing zijnde Algemene 

Inkoopvoorwaarden van GVB. 
 

De factuur van Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke eisen gesteld door de belastingdienst:  

(zie:http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie

_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/). Daarnaast stelt GVB de volgende eisen ten aanzien van de 

facturatie: 

 

1. Opdrachtnemer verstuurt de factuur digitaal per mail aan crediteuren@gvb.nl, in PDF (minimaal 300 
dpi); 

2. Opdrachtnemer verstuurt maximaal één keer per maand achteraf één verzamelfactuur, met daarop 

een specificatie van het geleverde aantal en type meubels per locatie; 
3. Een PDF bestand bevat maximaal één factuur; 

4. Eventuele bijlagen dienen in dezelfde PDF opgenomen te worden; 
5. Op het voorblad van elke factuur wordt het ordernummer vermeld. Er wordt maximaal één 

ordernummer per factuur weergegeven; 

6. Opdrachtnemer zorgt altijd voor de juiste tenaamstelling, de juiste en volledige GVB bv en het volledige 

factuuradres. 

 

Het genoemde emailadres is alleen bedoeld voor facturen en eventuele factuuroverzichten. GVB wijst een 

vaste contactpersoon aan voor administratieve afwikkeling. GVB hanteert op dit moment een 
betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst correcte factuur.  

Ingeval Opdrachtnemer tussentijds IBAN, KVK-nummer, te naamstelling, adressering  e.d. wenst te 

wijzigen dan behoeft dit een separaat, schriftelijk, bericht aan de vaste contactpersoon en afdeling 
Crediteuren van GVB.  

 
In geval GVB een post betwist zal Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie, telefonisch 

of per e-mail, aan het vaste aanspreekpunt geven. Opdrachtnemer zal na melding en bevestiging van 

betwiste post binnen 5 werkdagen een creditfactuur zenden aan GVB. 

 

Opdrachtnemer zal geen (credit)facturen verrekenen met andere facturen. Daar waar van toepassing 

verricht GVB verzamelbetalingen. Eventuele creditfacturen worden in deze verzamelbetalingen betrokken. 

Opdrachtnemer volgt in haar administratie de volgorde van betalen van GVB. In geval de situatie zich 
voordoet dat GVB een creditfactuur niet kan verrekenen zal Opdrachtnemer de creditfactuur betalen. Hierbij 

wordt dan een betaaltermijn van 14 dagen gehanteerd. 

 
GVB is gerechtigd tot het (laten) uitvoeren van controle op alle bescheiden betreffende de door 

Opdrachtnemer verzorgde GVB locaties. Opdrachtnemer zal daartoe volledig inzicht geven in de voor GVB 
gevoerde administratie en alle aanvullende gegevens verstrekken die daarvoor benodigd zijn. 


