
1. Xandrion Diensten 

1.1. Xandrion verplicht zich aan Deelnemer diensten te verlenen op het vlak van inkoopsamenwerking. 
1.2. Xandrion sluit ten behoeve van alle deelnemers raamovereenkomsten met diverse leveranciers, hierna 
te noemen Partners, die verschillende zaken en/of diensten rechtstreeks aan Deelnemer leveren. 
1.3. Deelnemer wenst gebruik te maken van de in artikel 1 lid 1 genoemde diensten en is gerechtigd 
gebruik te maken van de in artikel 1 lid 2 genoemde raamovereenkomsten om inkoopvoordeel te realiseren, 
door individueel een opdracht te plaatsen bij de betreffende leverancier waarbij de kernbepalingen uit de 
raamovereenkomsten van toepassing zijn. Gebruikmaking van raamovereenkomsten door Deelnemer is 
niet verplicht. 
1.4. Xandrion voorziet de Deelnemer van een persoonlijk loginnummer en wachtwoord, waarmee 
Deelnemer toegang krijgt tot het besloten communicatiesysteem van Xandrion, hierna te noemen het 
Extranet. 

 
2. Deelnamevergoeding 
2.1. Deelnemer stemt in met de verschuldigde jaarlijkse vergoeding aan Xandrion m.b.t. de toegang tot het 
Xandrion extranet, zoals overeengekomen in dit document, welke bij vooruitbetaling dient te worden 
voldaan.  
De deelname vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het door het CBS te publiceren 
Consumentenprijsindexcijfer Reeks Totalen. 
2.2. Deelnemer zal Xandrion onverwijld in kennis stellen bij overname van of door een ander bedrijf, 
aangezien de in artikel 2 vermelde deelnamevergoeding wordt berekend voor elke moeder-, dochter- en 
zusteronderneming van Deelnemer. 

 
3. Duur en beëindiging deelnameovereenkomst 
3.1. Deze Deelnameovereenkomst geldt met ingang van de op de overeenkomst vermelde ingangsdatum, 
is voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen worden opgezegd bij aangetekend schrijven, tegen 
het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 
3.2. Indien en voor zover Deelnemer naar aanleiding van onderhavige overeenkomst een overeenkomst is 
aangegaan met een Partner, dan is Deelnemer verplicht de in de laatstgenoemde overeenkomst 
opgenomen vorm van opzegging en opzegtermijn in acht te nemen. 
3.3. Xandrion is gerechtigd om de Deelnameovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang 
eenzijdig op te zeggen: 
- indien Deelnemer surséance van betaling dan wel faillissement aanvraagt, dan wel failliet wordt verklaard; 
- bij niet of niet-behoorlijke nakoming door Deelnemer van enigerlei verplichting jegens Xandrion of een 
Partner uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins; 
- bij ontbinding van Deelnemer. 

 
4. Geheimhouding 
4.1. Deelnemer zal de raamovereenkomsten van Xandrion en alle informatie daaromtrent strikt vertrouwelijk 
behandelen en geheimhouden ten opzichte van derden. 
4.2. Deelnemer verplicht zich de raamovereenkomsten, alsmede alle informatie en/of gegevens 
daaromtrent slechts te verstrekken aan functionarissen van de eigen onderneming die uit hoofde van hun 
werkzaamheden of taken noodzakelijkerwijs op de hoogte daarvan dienen te zijn. Deelnemer zal de 
hiervoor bedoelde functionarissen op de hoogte brengen van de in de onderhavige overeenkomst 
opgenomen geheimhoudingsverplichtingen. 

 
5. Individuele aansprakelijkheid 
5.1. Indien en voor zover de afzonderlijke Deelnemers gebruik wensen te maken van een 
raamovereenkomst, dienen Deelnemers individueel een opdracht te plaatsen bij de betreffende Partner. 
Deelnemer krijgt alsdan de zaak en/of dienst door Partner individueel geleverd en gefactureerd. 
5.2. Xandrion is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming door een Partner. Partner 
en Deelnemer hebben in het kader van de individuele overeenkomst tussen Partner en Deelnemer - die is 
gebaseerd op een raamovereenkomst tussen Xandrion en Partner - uitsluitend met elkaar een 
rechtsverhouding c.q. rechten en verplichtingen over en weer. 

 
6. Overige bepalingen 
6.1. Deelnemer stemt in met het door leveranciers aan Xandrion verstrekken van gegevens, aangaande de 
door Deelnemer bij leveranciers gerealiseerde omzetten en volumes, ten behoeve van de jaarlijkse 
eindejaarsbonus bepaling van/voor zowel Xandrion als van/voor de Deelnemer. 

 
7. Recht en rechter 
7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
7.2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen 
worden beslist door de bevoegde rechter. 


