Algemene Leveringsvoorwaarden UFB
Offreren
Een offerte wordt uitgebracht op verzoek van de klant. In de offerte van het UFB worden
tenminste de volgende aspecten geregeld:
1. een adequate beschrijving van de te leveren dienst/product, inclusief benodigde
materialen, inzet van machines en personeel, alsmede een eventueel in acht te
nemen kwaliteitsstandaard;
2. de daarbij behorende prijs;
3. de minimaal benodigde productie/levertijd;
4. informatie m.b.t. (mogelijkheid tot) meer- en minderwerk;
5. de geldigheidsduur van de offerte. Indien de offerte betrekking heeft op een in een
volgend boekjaar te leveren product/dienst, terwijl op het moment van uitbrengen van
de offerte de nieuwe prijzen/tarieven nog niet bekend zijn, dan wordt een
prijsindicatie afgegeven onder voorbehoud van prijswijziging. De facturatie van
hetgeen uiteindelijk wordt geleverd is gebaseerd op de dan geldende prijzen/tarieven.
Bestellen/reserveren
Een order van een klant of opdrachtgever wordt door het UFB als zodanig aangemerkt indien
er expliciet een mede door de klant/opdrachtgever getekende orderbevestiging naar
hem/haar is uitgegaan. Ook worden als orders aangemerkt de opdrachten tot levering van
producten die langs andere weg kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld via een standaard
bestelbon.
Tenzij het UFB laat weten dat de geplaatste order niet (tijdig) kan worden uitgevoerd, mag de
klant of opdrachtgever ervan uitgaan dat het UFB levert conform bestelorder.
Acceptatie van een door de klant geaccepteerde offerte geldt eveneens als een bestelorder.
Annuleringscondities
Annulering van bij het UFB geplaatste en/of door het UFB bevestigde single orders is
mogelijk zolang de betreffende order nog niet in productie is genomen en onder de hierna te
noemen voorwaarden:
1. annulering door de klant/opdrachtgever geschiedt schriftelijk per brief, per fax of email, onder opgave van redenen;
2. bij annulering tot vijf werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering van
bestelde producten worden er aan de klant/opdrachtgever geen kosten in rekening
gebracht;
3. bij annulering tot drie werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering wordt
bij cateringorders 50 procent van de bestelde keukenverstrekkingen aan de
klant/opdrachtgever in rekening gebracht, bij de overige producten 25 procent;
4. bij annulering binnen drie dagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering van
bestelde producten wordt bij cateringorders 100 procent van de bestelde
keukenverstrekkingen aan de klant/opdrachtgever in rekening gebracht, bij de
overige producten 50 procent;
5. bij annulering van diensten van incidentele aard worden alle door het UFB tot dat
tijdstip gemaakte aantoonbare kosten (arbeid etc.) aan de klant/opdrachtgever in
rekening gebracht.
Levering
Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering van bestelde producten plaats op de locatie
van bestelling en op het in de orderbevestiging of anderszins overeengekomen tijdstip.
Bij de uitgifte van bestelde producten wordt een door de klant/opdrachtgever te tekenen
afleverbon door het UFB toegevoegd, tenzij de waarde en/of de aard van het product zulks
niet vereist dan wel met de klant/opdrachtgever terzake anders is afgesproken.
Bij de Copy- & Printshops UFB geldt aanvullend het volgende:

1. quick service opdrachten worden geleverd binnen 4 tot 24 uur;
2. afgeleverde quick service opdrachten in de sector zakelijke dienstverlening worden
normaliter niet voorzien van een afleverbon.
Aansprakelijkheid
Bij vermeende wanprestatie of verzuim zal het daartoe strekkende bewijs door de
klant/opdrachtgever moeten worden geleverd, tenzij de wanprestatie c.q. het verzuim zodanig
evident is dat deze door het UFB direct wordt onderkend. In dat laatste geval zal het UFB in
overleg met de klant/opdrachtgever direct nagaan op welke wijze genoegdoening zal
plaastvinden.
In geval van productaansprakelijkheid zijn de wettelijke bepalingen in Boek 6 van het BW,
Titel 3, Afdeling 3, van overeenkomstige toepassing.
Het UFB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade of anderszins, voortkomend uit
overmacht en/of ondeskundig of onjuist gebruik c.q. toepassing van de door het UFB
geleverde dienst of product.
Recht van reclame
Indien een door het UFB geleverde dienst of product naar het oordeel van de
klant/opdrachtgever niet (geheel) voldoet aan de gangbare kwaliteitsnormen dan wel aan
hetgeen op basis van offerte of orderbevestiging UFB mocht worden verwacht, dan kan de
klant/opdrachtgever reclameren.
Bij aan bederf onderhevige goederen (voeding etc.) en bij diensten geldt dat direct bij of direct
na levering dient te worden gereclameerd.
Bij de overige producten kan de klant/opdrachtgever, of diens zaakwaarnemer, reclameren tot
vijf dagen na levering onder de voorwaarde dat het door het UFB geleverde en door
klant/opdrachtgever betwiste product zich nog geheel bevindt in de staat waarin het door het
UFB werd geleverd.
Prijzen/tarieven
Alle prijzen en tarieven van het UFB zijn uitgedrukt in euro’s.
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen/tarieven inclusief BTW.
De factuur voor externe klanten vermeldt omvang en hoogte van de BTW.
Prijswijzigingen worden voorbehouden.
Facturatie
Bij verkopen op rekening wordt de factuur door het UFB uiterlijk twee weken na levering
aangemaakt en verzonden. Voor geleverde postale diensten wordt echter eenmaal per
maand gefactureerd.
De factuur wordt bij externe dienstverlening gestuurd naar het adres van de externe klant. Bij
interne dienstverlening wordt de factuur gestuurd naar de financiële administratie van de
klant/opdrachtgever.
Facturen en creditnota’s voor of in verband met door het UFB geleverde producten en
diensten worden aangemaakt door de afdeling Planning & Control, debiteurenadministratie.
Betalingscondities
Contante verkopen
Voor betaling van bij UFB-eenheden à contant afgenomen producten en diensten kan gebruik
worden gemaakt van de betaalfaciliteiten van de leverende UFB-eenheid. Deze omvatten:
pinbetaling, betaling met prepaid card, betaling met euro bankbiljetten (beperkt wisselgeld) en
muntgeld en soms ook VISA card en andere benoemde creditcards.
Verkopen op rekening
Het UFB verkoopt uitsluitend op rekening aan zakelijke klanten (business to business).
Indien bij UFB-eenheden op rekening is gekocht dan geldt de volgende betalingsregeling:

1. interne klanten: betaling binnen tien werkdagen na datum factuur
2. externe klanten: betaling binnen vijftien werkdagen na datum factuur
Geschillen
Bij geschillen tussen interne klanten (inclusief studenten/personeelsleden LEI) en het UFB
wordt het geschil voorgelegd aan een door het CvB ingestelde geschillencommissie. De
uitspraak van deze commissie is bindend.
Bij geschillen tussen externe klanten en het UFB wordt het geschil voorgelegd aan een
onafhankelijk arbitragecollege. De uitspraak van dat college is bindend.
Overige leveringscondities
Voor het overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Universiteit Leiden van
toepassing, zoals vastgesteld door het College van Bestuur op 28 november 1995 en op 8 juli
1999 onder nummer B.96006 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Rijnland te Leiden.
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