ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMERSVOORWAARDEN
VAN DER WEEGEN REALISATIE, versie 2.1-2020

I. Algemeen gedeelte
Artikel 1 - Algemeen
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Opdrachtgever”: Van der Weegen Re alisatie B.V., KvK -nummer
65463609,
Van der Weegen Onderhoud & Renova tie B.V., KvK -nummer
65467450 en Van der Weegen Bouwbe drijf B. V., KvK-nummer
59716681, allen gevestigd te Tilburg.
“Opdrachtnemer”: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie
Opdrachtgever over de totstandkoming van een overeenkomst
onderhandelt en/of die Opdrachtgever een offerte doet en/of met wie
Opdrachtgever een overeenkomst sluit en/of jegens wie Opdracht gever enige (rechts)handeling verricht.
“de Opdracht”: de door Opdrachtgever opgedragen levering van
zaken en/of diensten en/of opgedragen uitvoering van ontwerp - en/of
uitvoeringswerkzaamheden en/of verhu ur van zaken.
“de Overeenkomst ”: elke overeenkomst ter zake de levering van
zaken en/of diensten en/of opgedragen uitvoering van ontwerp - en/of
uitvoeringswerkzaamheden en/of de hu ur van zaken, die tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling
daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding (waaronder de aanvraag van Opdrachtgever en de
offerte van de Opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.
“Hoofdaannemingsovereenkomst ”: de Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en de Principaal.
"Partijen": Opdrachtgever en Opdracht nemer gezam enlijk.
“Principaal”: de Opdrachtgever in de
Hoofdaannemingsovereenkomst.
“Bouwdirectie”: de directie zoals bepa ald in de
Hoofdaannemingsovereenkomst.
1.2
Indien de Overeenkomst betrekking he eft op de levering van zaken dan is
van deze algemene voorwaarden naast het bepaalde in het (I) algemeen
gedeelte tevens het (II) bijzonder gede elte inkoopvoorwaarden van
toepassing en/of indien de Overeenko mst betrekking heeft op uitvoering van
werk is naast het bepaalde in het (I) algemeen gedeelte tevens het (III)
bijzonder gedeelte onderaannemingsvoorwaarden van toepassing. Bij
tegenstrijdigheid prevaleert het bijzond er gedeelte voor het algemeen
gedeelte. Bij een gemengde Overeenkomst is zowel het (I) algemeen
gedeelte als het (II) bijzonder gedeelte inkoopvoorwaa rden en het (III)
bijzonder gedeelte onderaannemingsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 2 – Prijsaanbiedingen, offertes
2.1
Offertes van de Opdrachtnemer dienen de geoffreerde prijzen altijd weer
te geven in Euro’s, ten zij Opdrachtgever een offerte in een andere
munteenheid heeft gevraagd.
2.2
Een aanvraag van Opdrachtgever tot h et uitbrengen van een offerte is
altijd vrijb lijvend. Het uitbrengen van e en offerte door de Opdrachtnemer
en het onderhandelen daarover leidt niet tot enige verplichting voor
Opdrachtgever.
2.3
Een offerte van een Opdrachtnemer dient volledig te zijn en de gevraagde
prestatie volledig te be schrijven. In het geval achteraf blijkt dat de offerte
van de Opdrachtnemer niet compleet was, komt dit nadrukkelijk voor
rekening en risico van de Opdrachtne mer.
2.4
Een offerte van de Opdrachtnemer is o nherroepelijk, tenzij de Opdracht nemer uitdrukkelijk en schr iftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte
heeft gesteld dat deze herroepelijk is.
2.5
De Opdrachtnemer doet haar offerte gest and gedurende een termijn van
90 dagen. In het geval de Opdrachtne mer haar offerte doet in het kader
van deelname aan een aanbestedingsp rocedure door Opdrachtgever, dan
doet de Opdrachtnemer haar offerte gestand tot zes maanden na de
gunning van het werk d oor de Principa al aan Opdrachtgever.
2.6
De Opdrachtnemer garandeert dat haar offerte(s) op rechtmatige wijze tot
stand is/zijn ge komen en meer in het bijzonder dat deze offerte(s) tot
stand is/zijn ge komen zonder overeenkomst of onderling afgestemde
gedragingen met mede-inschrijvers, on deraannemers en/of andere derden
die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben
gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt
en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worde n verhoogd.
Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1
Een overeenkomst tussen Opdrachtge ver en de Opdrachtnemer komt
slechts schrifte lijk to t stand na onderte kening van de door Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer gezonden schriftelijke opdrachtbevest iging of
overeenkomst door de daartoe binnen de organisatie v an Opdrachtgever
en binnen de organisatie van de Opdra chtnemer bevoegde personen,
binnen acht kalenderdagen na de datu m van verzending van de
Opdrachtbevestiging of de Overeenko mst door Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer.
3.2
Indien de Opdrachtnemer de doo r Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging of overeenkomst niet binnen
de termijn van veertien kalenderdagen heeft ondertekend en heeft
geretourneerd aan Opdrachtgever, binnen die termijn geen bezwaar heeft
aangetekend tegen de inhoud van de Opdrachtbevestiging of de
Overeenkomst dan wel binnen die term ijn van veertien kalenderdagen met
de uitvoering van de Opdracht is bego nnen, heeft tussen Opdrachtgever
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en de Opdrachtnemer te gelden dat de Opdracht is aanvaard op de voorwaarden zoals vermeld in de opdracht - bevestiging of de Overeen komst en
onder toepasselijkheid van deze algem ene voorwaarden.
Op alle offerteaanvragen en door Opdrachtgever verstrekte opdrachten en
gesloten overeenkomsten zijn deze a lg emene voorwaarden van toepas sing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder
algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer, ook in het geval die in de
offerte van de Opdrachtnemer zijn gen oemd, wordt nadrukkelijk van de
hand gewezen en zijn slec hts van toep assing op een door Opdrachtgever
verstrekte opdracht of gesloten overee nkomst, indien de toepasselijkheid
daarvan in de door Opdrachtgever gezonden opdrachtbevestiging of
overeenkomst uitdrukkelijk is aanvaard . In geval van een dergelijke
uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding gelden die algemene voorwaarden
alleen voor de Opdracht ten aanzien waarvan zij zijn o vereengekomen.
Op alle overeenkomsten van Opdracht gever met de Opdrachtnemer zijn
van toepassing en zijn onderdeel van de Opdracht :
a. Al hetgeen bepaald is in de Hoofdaann emingsovereenkomst inclusief
de
b. daarin genoemde contractstukken en a lgemene bepalingen;
c.
Al het overige waardoor Opdrachtgeve r uit hoofde van de Hoofdaan nemingsovereenkomst tegenover de Bouwdirectie en/of de Pr incipa al
gehouden is, voor zover direct of ind irect verband houdende met de
Hoofdaannemingsovereenkomst.
Bij onderlinge tegen strijdigheid tussen de Overeenkomst, deze algemene
voorwaarden en de stukken zoals geno emd in het vorige lid heeft de
volgende rangorde te gelden, waarbij d e inhoud van een hogere in de
rangorde geplaatst stuk prevaleert boven een lagere in de rangorde
geplaatst stuk:
a. De Overeenkomst;
b. Deze algemene voorwaarden;
c.
De Hoofdaannemingsovereenkomst inclusief de in het vorige lid sub b
genoemde stuk en derhalve inclusie f st aten van aanwijzing, besteks wijzig ingen, meer - en minderwerk-opdrachten, verkooptekeningen,
verkoopfolders, technische omschrijvin gen, erratum, toelichtingen en
aanvullingen.
Indien de Opdrachtnemer in de Opdracht of de Overeenkomst kennelijke
tegenstrijdigheden, kennelijke fouten o f kennelijke onduide lijkheden
tegenkomt, is zij gehouden Opdrachtg ever daar onverwijld op te wijzen en
verduidelijking te vragen, voordat zij to t productie, levering, ontwerp en/ of
uitvoering overgaat. Bij gebreke daarvan is Opdrachtnemer aansprakelijk
voor alle schade die dientenge volge o ntstaat en wordt geleden.

Artikel 4 – Opschortende voorwaarden
4.1
De Overeenkomst wordt gesloten onde r de opschortende voorwaarde dat
de Principaal van Opdrachtgever en/of Bouwdirectie schriftelijk aan
Opdrachtgever heeft bevestigd goedke uring te verlenen aan het
contracteren van Opdrachtgever met de Opdrachtnemer.
4.2
Het werk waar de Opdracht tussen Op drachtgever en de Opdrachtnemer
op ziet, wordt in het kader van de Hoof daannemingsovereenkomst door de
Principaal aan Opdrachtgever opgedra gen.
Artikel 5 – Ve rplichtingen van de Opdrachtnemer en Aansprakelijkheid
5.1
De verplichtingen van de Opdrachtnemer omvatten:
a. De Opdrachtnemer dient de aan haar verstrekte opdracht uit te
voeren naar de bepalingen van de Ove reenkomst inclusief deze
algemene voorwaarden, conform de
b. eisen van de wet en naar de eisen van goed en deugdelijk werk;
c.
Opdrachtgever is bevoegd voor of tijde ns de uitvoering van het wer k
wijzig ingen in het werk of de voor waarden van uitvoering aan te
brengen. Opdrachtnemer zal aan opdrachten tot zodanige wijzigingen
gevolg geven ook indien daardoor de o mvang van het werk wordt
vermeerderd of verminderd;
d. De Opdrachtnemer dient uitsluiten d de door Opdrachtgever gegeven
orders en aanwijzingen op te vo lgen;
e. De Opdrachtnemer dient zich te ontho uden van het doen van
prijsopgave of aanbieding rechtstreeks aan de Principaal;
f.
De Opdrachtnemer vrijwaart - en stelt schadeloos - Opdrachtgever,
haar personeel en eventueel door Opdrachtgever in het kader van de
uitvoering van haar opdracht ingescha kelde derden tegen alle
aanspraken van derden wegens het niet -naleven door de
Opdrachtnemer van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst,
deze algemene voorwaarden en/of de wet;
g. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle rele vante
wettelijke regelge ving en voorschriften , welke van toepassing zijn op
de Opdracht/ overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht alle wet - en
regelgeving na te leven en i n acht te n emen;
h. Voor zover niet in de Overeenkomst is afgesproken zal de Opdracht nemer zorgdragen voor de vergunningen die verbandhouden met de
uitvoering van haar (gedeelte van de) Opdracht en zal de voorschrif ten uit hoofde van de verleende vergu nning en in acht nemen;
i.
De namen van de door de Opdrachtnemer tewerkgestelde werk nemers, voorzien van hun BSN -nummer, dienen tijdig en voordat zij het
werk betreden aan Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
Opdrachtgever dient in de gelegenheid gesteld te worden door de
Opdrachtnemer dat alvorens de werknemers het werk betreden, de
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identiteit van de werknemers door Opd rachtgever kan worden
vastgesteld;
j.
De Opdrachtnemer accepteert dat de volgorde van de te verrichten
werkzaamheden door Opdrachtgever wordt bepaald. De Opdra cht zal
dienen te worden uitgevoerd in overee nstemming met de voortgang
van het hoofdwerk en naar de eisen welke in verband met die
voortgang kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van
Opdrachtgever;
k.
De Opdrachtnemer accepteert dat Opdrachtgev er op geen enkele
wijze aansprakelijk is voor kosten, sch ade en interesten die kunnen
ontstaan door stagnatie van het werk, door welke oorzaak dan ook;
l.
De Opdrachtnemer is aansprakelijk vo or schade die Opdrachtgever of
derden, daaronder begrepen de Princip aal en Bouwdirect ie, lijdt c.q.
lijden in verband met de uitvoer ing van de Overeenkomst;
m. De Opdrachtnemer is aansprakelijk vo or (administratieve) boetes
en/of andere strafmaatregelen die worden opgelegd aan
Opdrachtgever, de Principaal, de Bou wdirectie en /of derden als
gevolg van een doen en/of nalaten van de Opdrachtnemer.
n. De Opdrachtnemer verplicht zich tot g eheimhouding tegenover
derden over de inhoud van de Overeenkomst en alle informatie en
zaken, in de ruimste zin des woords, d ie haar uit hoofde daa rvan
bekend is geworden. De Opdrachtnem er verplicht zich om een gelijke
geheimhouding schriftelijk met haar personeel en derden overeen te
komen. Deze geheimhouding blijft onverminderd ook van kracht na
einde Overeenkomst.
Voor zover het door de Opdrac htnemer niet naleven van de Overeen komst, dan wel wette lijke verplichtinge n, ten gevolge zou hebben dat
Opdrachtgever jegens derden aansprakelijk zou worden gesteld, zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aanspra kelijkheid vrijwar en.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor a lle schaden en kosten d ie
Opdrachtgever ten gevolge van een wa nprestatie van Opdrachtnemer lijdt.
Hieronder worden ook schade en koste n verstaan die worden veroorzaakt
door zaken die de Opdrachtnemer gebruikt vo or de uitvoering van de
Overeenkomst, zoals gereedschap, ma terieel, werktuigen en dergelijke.
Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor alle schade en
lasten die zij, direct dan wel indirect, lijdt gevolge van een tekortkoming
van Opdrachtnemer op Opdrachtnemer te verhalen. Opdrachtnemer is
alsdan de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, gelijk aan 15% van de
vordering vermeerderd met de wettelijke handelsrente, met een minimum
van € 250,-.

Artikel 6 – Ve rplichtingen van Opdrachtnemer ten aanzien van
tewerkgestelden
6.1
Opdrachtnemer staat ervoor in dat de tewerkgestelden qua
opleidingsniveau, deskundigheid en er varing geschikt zijn om de
werkzaamheden naar behoren uit te voeren en over de benodigde
diploma's, certificaten en overige vereiste documenten beschikken die
nodig zijn om de werkzaamheden te m ogen uitvoeren.
6.2
Opdrachtnemer garandeert alle wet - en regelgeving (waaronder doch niet
uitsluitend de Wet arbeid vreemdelinge n, de Vreemdelingenwet, de Wet
allocatie arbeidskrachten door interme diairs en de Wet aanpak sch ijn constructies), voorschriften en toepasselijke CAO ten behoeve van haar
medewerkers en door haar tewerkgestelden na te leven en aan haar
wettelijke verplichtingen tot a fdracht van premies, sociale v erzekeringen
en loonbelasting inclusief premies vo lksverzekeringen te voldoen.
6.3
Opdrachtnemer is verplicht, op grond van de Wet Keten Aansprakelijkheid
(WKA) en Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, voor aanvang van de
werkzaamheden aan Opdrachtg ever het Burgerservicenummer (BSN nummer) te verstrekken van de personen die zij tewerk zal stellen.
6.4
Opdrachtgever is gerechtigd om in het kader van de WKA voor aanvang
van de werkzaamheden de originele id entiteitsbewijzen van de
tewerkgestelden te controleren op de juistheid daarvan en onderstaande
gegevens over te nemen:
a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
b. geboortedatum;
c. Burgerservicenummer ;
c. specificat ie van de gewerkte uren;
f. nationaliteit;
g. soort identite itsbewijs, nummer en g eldigheidsduur.
6.5
Opdrachtnemer dient wekelijks een do or een uitvoerder van Opdracht gever ondertekend mandagenregister met betrekking tot de uitgevoerde
werkzaamheden door de tewerkgesteld en te overleggen aan Opdracht gever.
6.6
Opdrachtnemer dient ten aanzien van de door haar tewerkgestelden te
kunnen aantonen dat arbeid voor hen vrij is toegestaan (hier is sprake
van indien de tewerkgestelden o ver de Nederlandse nationalite it
beschikken of een nationaliteit van ee n van de andere landen van de
landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland) dan
wel over een tewerkstellingsvergunnin g beschikken en een geldig
legitimatiebewijs (in de zin van de Wet op de identificatiep licht). Op
eerste verzoek van Opdrachtgever die nt een vreemdeling in de zin van de
Wet Arbeid Vreemdelingen die Opdrachtnemer tewerk wil stellen beide
documenten te kunnen tonen. Indien e en vreemdeling te werk wordt
gesteld, verschaft Opdrachtnemer voor afgaand aan aanvang van de
werkzaamheden een afschri ft van de vergunning en identiteitsbewijs van
de vreemdeling. Indien deze document en tussentijds wijzigen of de
geldigheid verliezen d ient Opdrachtne mer onverwijld een nieuw afschrift
te verstrekken. Indien geldige docume nten ontbreken mag de vreemdeling
niet tewerkgesteld worden.
6.7
Opdrachtgever is op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen gerechtigd
om:
a. afschriften van de door Opdrachtne mer verstrekte documenten te
bewaren op een door haar te bepalen wijze en duur, om steeds te
kunnen voldoen aan de in de Wet arbe id vreemdelingen voorgeschreven

bewaar- en toonplicht;
b. zelf of door haar aangewezen derden voor, tijdens en na het werk te
controleren dat deze documenten geldig en volledig zijn en betrekking
hebben op de feitelijke aan we zige doo r Opdrachtnemer tewerkgestelden;
c. afschriften van deze documenten op eerste verzoek te verstrekken aan
de daartoe bij of krachtens de wet bevoegde ambtenaar.
6.8
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Opdrachtnemer garandeert dat - indien de door haar tewerkgestelden de
Nederlandse taal niet (voldoende) beh eersen - er tijdens het uitvoeren
van de Overeenkomst op het werk een persoon aanwezig is die zowel in
het Nederlands als in de betreffende vreemde taal met de werknemers
van Opdrachtnemer kan communi ceren.
Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Overeenkomsten met de
tewerkgestelden schriftelijk zijn vastge legd alvorens de werkzaamheden
aanvangen. Op eerste verzoek van Op drachtgever dient zij, dan we l een
onafhankelijk deskund ige, toezichthou de nde autoriteiten en/of bevoegde
instantie toegang te verkrijgen tot de Overeenkomst en volledige en
onvoorwaardelijke medewerking verlen en aan controles, audits en/of
loonvalidaties. De kosten die h ieruit vo ortvloeien zijn voor rekening van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld in kennis
te stellen indien een bedrijf, instant ie of autoriteit zich meldt met het
verzoek controlewerkzaamheden te mo gen uitvoeren.
Opdrachtnemer garandeert dat verschuldigde loonheffingen worden inge houden en tijdig en volledig worden af gedragen aan de belastingdienst.
Opdrachtnemer garandeert dat de omzetbelasting tijd ig en volled ig wordt
afgedragen aan de belastingdienst.
Opdrachtnemer overlegt op eerste verzoek van Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk een schrifte lijke verklaring va n de belastingdienst aangaande
tijdige en volledige betaling van de over het voorgaande kwartaal
verschuldigde loonheffingen a lsmede d e in het kader van de Overeen komst verschuldigde omzetbelast ing. Bij gebreke van tijd ige en volled ige
nakoming hiervan is Opdrachtgever ge rechtigd om iedere betaling aan
Opdrachtnemer op te schorten. Indien Opdrachtnemer ook na daartoe
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld te kort blijft sch ieten in het nakomen
van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, is Opdrachtgever
gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden is
om enige schade te vergoeden aan Opdrachtnemer.
Alle verplichtingen met betrekking tot door Opdrachtnemer en/of door
onderaannemer tewe rkgestelden, zowel met betrekking tot cao -afspraken
als ook die krachtens de be lasting - en socialeverzekeringswetgeving,
inclusief eventue le boetes, komen ten laste van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, de Principaal en de Bouwdirect ie
tegen elke aansprakelijkhe id in dit verband.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor a lle schade die Opdrachtgever lijdt
doordat Opdrachtnemer haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet
nakomt. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspra ken van
derden op vergoeding van schade als gevolg van de niet -nakoming.
Opdrachtnemer dient te beschikken over een geblokkeerde rekening (G rekening). Opdrachtgever zal gebruik maken van de G -rekening ter
voldoening van de verplich tingen ten a anzien van de goedgekeurde
facturen van Opdrachtnemer. De hoogte van deze storting is de resultante
van de met de Overeenkomst samenhangende loonkostenbestanddeel
vermenigvuldigd met de inhoudingen e n wordt op tenminste 20% van het
factuurbedrag (exclusief omzet belastin g) wordt bepaald. Indien Opdrachtgever vermoedt dat dit percentage niet afdoende is, kan Opdrachtgever
eenzijdig beslu iten een hoger percentage te voldoen op de G -rekening.
Indien Opdrachtgever daarom verzoekt zal Opdrachtnemer een originele
verklaring van de belastingd ienst verst rekken met betrekking tot haar
betalingsgedrag bij de belast ingdienst.
Indien Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden achterstallig
is/zijn met betaling van omzetbelast ing en/of loonheffingen of indien
Opdrachtgever ernstige vermoedens heeft dat er sprake is van achterstalligheid, is Opdrachtgever gerechtig d de betalingen van de gefactureer de bedragen geheel of gedeeltelijk op te schorten of volledig te doen op
de G-rekening.
Indien Opdrachtgever betalingen verricht op de G -rekening, is Opdracht gever voor die bedragen jegens Opdrachtnemer gekweten.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, haar bestuurders, de Principaal
en de Bouwdirectie voor enige boetes en/of sanctie s en/of schade (direct
dan wel indirect) wegens en ige tekortkoming van Opdrachtnemer in het
kader van het bepaalde in dit artike l, waaronder doch niet uitsluitend,
voor alle aanspraken van derden met betrekking tot loonbetaling,
(voorschot)premies, sociale verzekerin gen, straffen, belastingen en
boetes die opgelegd worden.

Artikel 7 – We rkwijze
7.1
Tenzij anders vermeld, wordt door Opd rachtgever geen hulp of dienst
verleend bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wel de levering van
de goederen. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor eventuele
hulpmaterialen en verlichting.
7.2
Indien door Opdrachtgever wel (hulp -)materiaal en/of verlichting beschikbaar wordt gesteld, dient Opdrachtnem er dit materiaal goed te gebruiken
en/of te onderhouden en is Opdrachtnemer daarvoor verantwoordelijk. Bij
schade aan het materiaal is Opdrachtn emer hiervoor aansprakelijk.
7.3
Opdrachtgever kan haar Principaal of de Bouwdirectie schriftelijk
verzoeken orders en aanwijzingen rechtstreeks aan Opdracht nemer te
verstrekken. In dat geval wordt Opdracht -nemer hier door Opdrachtgever
schriftelijk van in kennis gesteld en die nt Opdrachtnemer deze orders en
aanwijzingen op te vo lgen.
7.4
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is he t
Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden of gebruik te maken
van ingeleende werknemers. Opdracht gever kan hier nader door haar te
bepalen voorwaarden aan verbinden.
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Indien Opdrachtnemer haar werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, na
verkregen toestemming van Opdrachtgever uitbesteedt aan een ander,
dient Opdrachtnemer hiertoe een schriftelijke overeenkomst aan te gaan,
waarvan de voorwaarden van deze ove reenkomst dienen dee l uit te
maken, waarbij Opdrachtnemer de rechtspositie van Opdrachtgever
inneemt en de onderaannemer die van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, de Principaal en de Bouwdirect ie
voor alle schade en aansprakelijkheid die door toedoen van de onderaannemer wordt veroorzaakt.
De Opdrachtnemer verplicht zich om zich stipt te houden aan het tijd schema voor de uitvoering van haar werkzaamheden c.q. haar leveringen.
Opdrachtgever heeft het recht dit tijdschema in verband met het tempo
van de bouw aan te passen c.q. te ver lengen of te verkorten, zo nodig kan
voortzetting van de werkzaamheden bu iten de normale werktijd worden
gevergd zonder aanspraak op bijbetaling. Indien de Opdrachtnemer zich
niet houdt aan het tijdschema dan we l het tijdschema in enig onderdeel
overschrijdt, is Opdrachtnemer van rechtswege en zonder nadere
aanmaning in gebreke. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om alle
ontstane kosten waaronder eventueel aan de Principaal verschuldigde
kortingen, boetes e.d. op Opdrachtnemer te verhalen, tenzij Opdracht nemer bewijst dat de overschrijd ing ee n gevolg is van overmacht. Van
overmacht is geen sprake ingeval de o verschrijding een gevolg is van de
eigen bedrijfsvoering van Opdracht -ne mer, door haar ingeschakelde
derden en/of het niet tijdig kunnen beschikken over voldoende en goed
personeel, materieel en/of materialen en/of leveranties en/of prestaties
van derden, waaronder leveranciers en onderaannemers. In alle gevallen
is Opdrachtgever bij overschrijding ger echtigd ander personeel direct in te
zetten waarvan de kosten alsdan voor rekening van Opdrachtnemer
komen. Het vorenstaande laat onverlet de mogelijkheid die Opdrachtge ver
heeft om tot ontbinding c.q. opzegging over te gaan.
De Opdrachtnemer is verplicht om h et werkterrein schoon en opgeruimd
te houden en is verplicht om voor haar rekening het puin en bouwafval op
legale wijze en behoorlijk op te ru imen en af te voeren, conform de
instructies met betrekking tot a fvalsch eiding zoals die door de u itvoerder
van Opdrachtgever worden opgelegd. Het opruimen en afvoeren geschiedt
in containers van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ( chemische) verontreiniging van het
werkterrein en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever het werkterrein
te laten reinigen c.q. saneren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever
opdracht geeft tot sanering en Opdracht -nemer aansprakelijk is voor de
schade.
Opdrachtgever heeft het recht de geleverde zaken en/of het uitge voerde
werk te allen tijde te (doen laten) insp ecteren en/of keuren. De kosten
hiervan zijn voor rekening van Opdrachtnemer als blijkt dat de za ken
en/of het werk wordt afgekeurd. Inspectie en/of keuring ontslaat de
Opdrachtnemer niet van garantie en/of aa nsprakelijkheid, zoals deze
voortvloeien uit deze Overeenkomst en /of de wet.

Artikel 8 – Ontbinding en opzegging
8.1
Elke tussen Opdrachtge ver en Opdrachtnemer overeengekomen termijn
voor de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen, is een
fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schrif telijk ander is o vereengekomen.
Door het enkel verstrijken van de termijn is Opdrachtnemer in verzuim.
8.2
Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim en Opdrachtgever is
gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontb inden c.q. voor
ontbonden te verklaren of op te zegge n, dit onverminderd het recht op
schadevergoeding en onverminderd de aan Opdrachtgever toek omende
rechten op grond van de wet, in geval:
a. Opdrachtnemer een of meer van haar contractuele verplichtingen
niet, niet volled ig of niet t ijdig nakomt, het reeds voor het verstrijken
van die termijn hoogst aannemelijk is dat deze termijn in ieder geval
ruimschoots zal worden overschreden dan wel Opdrachtgever uit een
mededeling van Opdrachtnemer moet afleiden dat deze in de
nakoming van haar verplichtingen za l t ekortschieten;
b. de Hoofdaannemingsovereenkomst wo rdt opgezegd of ontbonden;
c.
van (een aanvraag tot) :
a. faillissement;
b. surseance van betaling;
c. (gedeeltelijke) liqu idatie of
d. onder curatele stelling van Opdracht-n emer of de (rechts-)
persoon die zekerheid heeft gesteld, zich borg heeft gesteld of
hoofdelijk heeft verbonden voor de ver plichtingen van Opdracht nemer;
d.
de Opdrachtnemer komt te overlijden;
e.
Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefenin g en/ of zeggenschap
(gedeeltelijk) staakt dan wel de (gedee ltelijk) overdraagt;
f.
op (een gedeelte van) zaken conservat oir of executoriaal beslag
wordt gelegd en of een retent ierecht d oor derden wordt
ingeroepen jegens Opdrachtnemer;
g.
Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst wegens
overmacht niet kan nakomen;
h.
de geleverde materialen dan wel het uitgevoerde werk niet aan de
overeengekomen voorwaarden beantwoorden;
i.
Opdrachtnemer of haar personeel een gift of belofte doet aan het
personeel van Opdrachtgever en/of de Principaal of haar
medewerkers en/of de Bouwdirectie;
j.
Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een
boete of een andere maat regel opgelegd krijgt;

k.

door Principaal en/of de Bouwdirect ie is vastgesteld dat Opdracht nemer niet aan de geschiktheidseisen voldoet, dan wel sprake is

8.3

8.4
8.5

van een uitsluit ingsgrond, in het kader van de aanbestedings procedure van de Hoofdaannemingsovereenk omst;
l.
Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden niet meer
aan de betalingsverplicht ingen kan voldoen en dit niet binnen vijf
dagen nadat de betalingsonmacht is o ntstaan door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever is gemeld;
m.
Opdrachtnemer of personen betr okken door/bij Opdrachtnemer op
een dusdanige wijze in het nieuws komen, dat de goede naam van
Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever kan worden geschaad.
Opdrachtgever is gerechtigd om, indie n het bepaalde in de voorgaande
leden zich voordoet, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk voor rekening en r isico va n Opdrachtnemer aan zichzelf dan
wel een of meer derden op te dragen, waarbij gebruik mag worden
gemaakt van de door Opdrachtnemer aangevoerde (hulp -)materialen en
bouwstoffen.
Indien de situatie zich onder 8.1 c, d, e, f en g voordoet, dient Opdracht nemer Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kenn is te stellen.
De vorderingen die Opdrachtgever op Opdrachtnemer verkrijgt als gevolg
van ontbinding of opzeggin g, in clusief vergoeding van schade en kosten,
zijn terstond en geheel opeisbaar. Opd rachtgever is gerechtigd om deze
bedragen te verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtnemer nog
verschuldigd is.

Artikel 9 – Ve rzeke ring
9.1
De Opdrachtnemer is gehouden ge noegzame verzekering( -en), met een
minimale dekking van € 5.000.000, - pe r gebeurtenis/aanspraak, af te
sluiten. Bij gebreke waarvan Opdracht gever gerechtigd is de Overeen komst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden on verlet de
overige rechten van Opdrachtgever, waaronder het recht op schade vergoeding.
9.2
De verzekeringspolis dient onder meer te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a. Opdrachtgever dient gelet op de Overeenkomst als medeverzekerde op
de polis van Opdrachtnemer vermeld t e zijn;
b. de verzekeringspolis mag geen uit sluiting bevatten aangaande het
werkrisico en/of ondergrondse zaken.
9.2
Opdrachtnemer is op eerste verzoek van Opdrachtgever verplicht om een
afschrift van de betreffende polis en d esgewenst betalingsbe wijs aan
Opdrachtgever ter beschikking te ste llen.
9.3
Indien meerdere verzekeringen van toepassing zijn b ij een schade gaat de
(beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor op
iedere andere verzekering.
9.3
Indien Opdrachtnemer geen verzekering afsluit, is Opdrachtgever
gerechtigd om een verzekering af te sluiten voor rekening van
Opdrachtnemer.
9.4
Indien Opdrachtgever een verzekering afsluit, al dan nie t voor rekening
van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever bepe rkt
tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar feitelijk za l worden
uitgekeerd ter dekking van de geleden schade.
9.5
De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtg ever voor alle gevolgen en
schadevorderingen door derden jegens Opdrachtgever ingesteld, welke
direct of indirect voortvloe ien uit of ver band houden met gedragingen en
werkzaamheden van de Opdrachtnemer of derden aan wie Opdrachtnemer
opdracht heeft verstrekt. Deze vrijwaring omvat mede alle kosten van
advies en juridische bijstand.
Artikel 10 – Intellectueel eigendom
10.1
Alle (aanspraken op) bestaande en toe komstige intellectuele
eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten,
databankrechten, knowhow en auteursrechten (de “IE -rechten”), met
betrekking tot enig resultaat die voortvl oeien uit of ontstaan door het
uitvoeren van de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever.
10.2
Opdrachtnemer draagt hierbij de IE -rechten om niet over aan Opdracht gever, welke overdracht en levering do or Opdrachtgever hierbij wordt
aanvaard. Deze overdra cht kwalif iceert als een akte van overdracht van
de (toekomstige) IE-rechten op het wer k. Voor zover dit noodzake lijk is,
zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op eerste verzoek – om niet –
volledige medewerking en (aanvullend e) handelingen verrichten die nodig
zijn voor rechtsgeldige o verdracht van de IE -rechten.
10.3
Opdrachtnemer doet afstand van haar persoonlijkheidsrechten ex art ikel
25 Auteurswet.
10.4
Alle eigendoms- en I E-rechten op teke ningen, modellen, berekeningen,
werkwijzen, bestanden en o ver ige infor matiedragers (zowel analoog als
digitaal), die Opdrachtgever aan Opdra chtnemer heeft verstrekt, berusten
bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag deze uitsluitend met derden delen
na schriftelijke goedkeuring van Opdra chtgever te hebben verkregen. Op
eerste verzoek maar tenminste bij eind e Overeenkomst dienen deze
bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd te worden.
10.5
Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de Overeenkomst
geen inbreuk op enig eigendoms - en I E-recht van derden wordt gema akt.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever zonder enige beperking voor
aanspraken van derden wegens inbreuk op eigendoms - en IE-rechten van
derden.
10.6
Het bepaalde in dit artikel blijft onverkort gelden ook na beëindiging van
de Overeenkomst.
Artikel 11 – Facturering
11.1
Opdrachtgever zal tot (termijn -)betalin g overgaan zodra het werk c.q. de
levering naar behoren is (op -)geleverd c.q. uitgevoerd door Opdracht nemer en door Opdrachtgever is aanvaard.
11.2
Facturen dienen voor ieder project afzonderlijk te worden ingediend en te
voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzet belasting 1968. De Opdrachtnemer die nt op de gedagtekende en

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
11.10
11.11

11.12

genummerde factuur in ieder geval duidelijk de navolgende gegeven s te
vermelden:
- het werknummer en inkoopordernummer dat op het werk betrekking
heeft;
- het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
- het tijdvak van de verrichte prestat ie waarop de factuur betrekking heeft;
- de omvang van de loonsom o pgenomen in het gefactureerde bedrag;
- indien van toepassing; het percentag e van de loonsom en het bedrag dat
op de G-rekeningmoet worden betaald;
- naam, adres en woonplaats van Opdrachtnemer; een opgave of de
verleggingsregeling met betrekking to t de omzetbelasting al dan niet van
toepassing is en in het laatste geva l het bedrag van de omzetbelasting.
De factuur dient voorzien te zijn van e en (aflever -)bon en/of mandagen staten, volgens een door Opdrachtgever te verstrekken, a lthans goed te
keuren model, die ondertekend is door een uitvoerder van Opdrachtgever.
De door de uitvoerder getekende bon c.q. mandagenstaat erkent slechts
de levering of productie maar is geen erkenning dat het geleverde c.q.
geproduceerde door Opdrachtg ever is goedgekeurd c.q. aanvaard.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om betaling van het verschul digde op te schorten indien Opdrachtn emer niet kan aantonen dat de in
het werk gestelde werknemers en/of d erden het hun toekomende niet is
uitbetaald en door Opdrachtnemer niet voldaan is aan de verplichtingen
terzake van premies volksverze keringe n, premies
werknemersverzekeringen en loonbela sting.
Met inachtneming van voorgaande led en zal Opdrachtgever uiterlijk 60
dagen na ontvangst van de factuur voo r betaling zorgdragen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien Opdrachtgever niet betaald krijg t van Principaa l, heeft Opdracht nemer eveneens geen recht op betaling van die betreffende werkzaam heden c.q. levering.
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever de door haar
verlangde zekerheid stellen voor de nakoming van de verplichtingen van
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is verplicht binnen twe e weken na beëindiging van haar
werkzaamheden c.q. eerste oplevering een eindfactuur voor het haar
eventueel nog toekomende bedrag aan Opdrachtgever te versturen.
Opdrachtgever is niet gehouden tot bet aling van enige factuur over te
gaan die na afloop van deze termijn on tvangt, behoudens in geval va n
bijzondere, aan Opdrachtgever vooraf kenbaar gemaakte,
omstandigheden.
Facturen die niet aan voorgaande leden voldoen, worden niet in behan deling genomen, niet betaald en geret ourneerd aan Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de f a ctuur te verhogen met een
kredietbeperkingstoeslag.
De betaling door Opdrachtgever voor levering van zaken en/of uitvoering
van werken en goedkeuring hiervan on tslaat de Opdracht -nemer niet van
enige garantie en/of aansprakelijkhe id zoals deze voort vloeien u it deze
Overeenkomst en/of uit de wet.
Indien is overeengekomen dat de Opdr ach tgever bedragen bij
vooruitbetaling dient te vo ldoen, heeft de Opdrachtgever het recht om van
Opdrachtnemer een zekerheidstelling in de vorm van een opeisbare
bankgarantie ter hoogte van het te voo ruit te betalen bedrag te verlangen.
De kosten van de bankgarantie zijn vo or rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Opschorting, verrekenin g en retentierecht
12.1
Opdrachtnemer verklaart afstand te doen va n haar recht om verplichtin gen uit hoofde van de Overeenkomst o p te schorten en doet tevens
afstand van het recht op verrekening.
12.2
Opdrachtgever is, onverminderd de rechten die haar op grond van de wet
toekomen, gerechtigd haar betalingsve rplichtingen op te schorten ind ien
Opdrachtnemer tekortschiet, of dreigt t ekort te schieten in de nakoming
van de Overeenkomst, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
12.3
Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afsta nd van haar retentierecht.
12.4
Opdrachtgever is gerechtigd om haar vorderingen, waaronder mede
begrepen schadevergoedingen, boetes, kortingen en kosten die Opdracht nemer verbeurd op grond van de Overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden, te verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtnemer is
verschuldigd, dan wel hetgeen zij verschuldigd is aan een aan
Opdrachtnemer gelieerde vennootschap.
12.5
Er vindt geen verrekening van st ijging van lonen en prijzen plaats.
Artikel 13 – Cessie en ve rpanding
13.1
Het is Opdrachtnemer verboden haar uit de Overeenkomst jegens
Opdrachtgever voortvloeiende (toekomstige) vordering zonder toestem ming van Opdrachtgever aan derden te cederen, te verpanden of anders zins te bezwaren of over te dragen. De vorderingen zijn goederenrechte lijk niet o verdraagbaar ex a rtikel 3:83 lid 2 BW en artikel 3:98 juncto 3:83
lid 2 BW.
Artikel 14 – Ga rantie
14.1
Onverminderd de aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of de
wet garandeert Opdrachtnemer gedurende de in de Overeenkomst te
bepalen periode, bij gebreke waa rvan een periode van vijf jaar geldt, dat
de werkzaamheden inclusief de daarvo or gebruikte goederen ten minste
zijn:
a. van goede kwalite it, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en
materiaal; en
b. in overeenstemming is met het bepa alde in de Overeenkomst, geschikt
is voor het doel waarvoor zij is bestem d en conform de eisen is op
grond van de Overeenkomst en/of de wet; en
c. van deugdelijk materiaa l en goede u itvoering is, uitge voerd door vakbekwame personen conform de tekeningen en specificatie s. Het
geleverde is volled ig in staat de beoog de prestaties te leveren en
voldoet aan alle ten tijde van de levering geldende normen, keurmerken, wetten en overheidsvoorschriften.

14.2

14.3

14.4

Indien Opdrachtgever gehouden is om aan Principaal een bepaalde
specifieke (aanvullende) garantie te ve rstrekken, dan is Opdrachtnemer
gehouden om deze garantie tevens te verstrekken.
De garanties voornoemd gelden in geval van levering vanaf de dag der
levering en in geval van onderaanneming vanaf de da g van oplevering
door opdrachtgever aan Principaal.
Onverminderd de overige aanspraken, zal Opdrachtnemer op eerste
verzoek van opdrachtgever alle tijdens de garantieperiode optredende
gebreken voor eigen rekening zo spoe dig mogelijk herstellen c.q.
vervangen. Na herstel en/of vervangin g binnen de garantieperiode gaat
daarvoor de garantieperiode vanaf dat moment opnieuw lopen.

Artikel 15 – Ve rwe rking persoonsgegevens
15.1
In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden zijn zowe l
Opdrachtgever als Opdrachtnemer verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de Algemene Verordening Gegeve nsbescherming (AVG).
15.2
In de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven Partijen
invulling aan hun verplichting op grond van artikel 26 lid 1 A VG om op
transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de
nakoming van de verplichtingen u it ho ofde van de AVG vast te stellen.
15.3
Partijen verwerken persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige
wijze, in o vereenstemming met de toepass elijke wet- en regelgeving en
(enkel) ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor zover
nodig verlenen Partijen e lkaar volled ig e medewerking daartoe. Daarnaast
zullen Partijen technische en organisat orische maatregelen treffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij reke ning houdend met de stand van de
techniek en de aard van de verwerking . Tenslotte zullen Partijen na de
wettelijke be waarperiode zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn
voor de uitvoering van deze Overeenkomst, direct zorgdragen voor de
vernietiging van deze persoonsgegeve ns.
15.4
Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever haar volledige medewerking om
betrokkenen in de zin van artike l 4 lid 1 AVG:
a. inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen;
b. persoonsgegevens te laten verwijde ren of te corrigeren;
d. aan te laten tonen dat persoonsgeg evens verwijderd of gecorrigeerd
zijn indien zij niet juist zijn of, ind ien Opdrachtgever het standpunt van
betrokkene bestrijdt, vast te leggen da t betrokkene zijn persoonsgegevens als niet ju ist beschouwt .
15.5
Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld, en in e lk geval b innen 24
uur, op de hoogte te brengen indien zij ontdekt of redelijkerw ijs vermoedt
dat een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgege vens die Opdrachtnemer verwerkt in h et kader van de uitvoering van de
Overeenkomst. In geval van een datalek dient Opdrachtnemer onverwijld
de benodigde herstelmogelijkheden te treffen en de betrokkenen
informeren.
15.6
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van werk nemers en/of overige derden in verband met een schending van het
bepaalde in dit artikel en vergoed de daarmee samenhangende schade en
kosten aan Opdrachtgever.
Artikel 16 – Wet- en regelgeving
16.1
Opdrachtnemer is verplicht om aan alle voorschriften te voldoen van alle
geldende wet- en regelgeving, normen en voorschriften die van
toepassing zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
Artikel 17 – Geschillenbeslechting / toepasselijk recht
17.1
Alle gesch illen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten
ontstaan, worden beslecht op gelijke wijze als in de Hoofdaannemings overeenkomst is voorzien. Indien er ge en Hoofdaannemingsovereenkomst
is, worden geschillen uitslu itend besle cht door de Raad van Arbitrage
voor de Bouw.
17.2
Op de Overeenkomst is Nederlands re cht van toepassing en toepassing
van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

II. Bijzonder gedeelte: Inkoopvoorwaarden
Artikel 18 – Levering en eigendomsovergang
18.1
Opdrachtnemer zal goederen leveren op de plaats zoals in de Overeen komst is bepaald. Indien h ierover geen exacte locatie is overeengekomen,
zal op het werk, binnen de bouwafrast ering, geleverd dienen te worden en
dient Opdrachtnemer op locatie de inst ructies van de uitvoerder van
Opdrachtgever in acht te nemen.
18.2
Indien Opdrachtgever voorafgaand aan de levering de eerder overeen gekomen locatie wijzigt, dient Opdrachtnemer kosteloos op de gewijzigde
locatie te leveren. Lossen en op slaan buiten de normale werktijden van
Opdrachtgever kan alleen plaatsvinden na voorafgaa nde schriftelijke
goedkeuring van Opdrachtgever.
18.3
Prijzen zijn gebaseerd op franco -levering inclusief emballage. Het
transport van de goederen is voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer dient het transport afdoende te verzekeren.
18.4
Breuk en/of beschadiging ont staan bij het laden, transporteren en/of het
lossen/tassen, is voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
18.5
De levering van goederen dienen op h et overeengekomen tijdstip plaats te
vinden. Bij gebreke waarvan Opdracht nemer, zonder nadere ingebreke stelling, in verzuim verkeert en gehoud en is om alle schade te vergoeden
die Opdrachtgever en de Principaa l als gevolg daarvan lijden. Opdrachtgever kan, mits niet onredelijk voor Op drachtnemer, eenzijdig wijziging
van het tijdstip bepa len zonder dat Op drachtnemer recht heeft op een
prijswijziging en/of andere vergoeding.
18.6
Indien Opdrachtgever niet in staat is o m de goederen in ontvangst te
nemen, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat de goederen bewaard en
beveiligd worden en t reft alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen
dat er schade aan de goederen wordt toegebracht.

18.7

18.8

18.8
18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk indien goederen
niet tijdig door Opdrachtnemer worden geleverd, als gevolg waarvan
Opdrachtgever schade lijdt en/of boete s verbeurd en/of korting op de
aanneemsom dient te geven doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft
kunnen opleveren. Indien Opdrachtne mer niet, dan wel niet tijdig kan
leveren, dient zij h iervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan
Opdrachtgever.
De eigendom van materialen die geleverd, ontvangen en aanvaard zijn
door Opdrachtgever, gaan direct in eig endom over naar Opdrachtgever,
ook in geval betaling o f verwerking no g niet heeft plaatsgevonden. Niet
aanvaarde materialen blijven eigendo m van Opdrachtnemer. Het risico
van de te leveren goederen rust bij Op drachtnemer tot het moment dat de
goederen geleverd, ontvangen en aanvaard zijn door Opdrachtgever.
Van aanvaarding is sprake wanneer de levering schriftelijk is goedgekeurd door Opdrachtgever.
Opdrachtgever, de Principaal en de Bo uwdirectie hebben de bevoegdheid
om het geleverde binnen redelijke term ijn af te keuren. En ige leverings voorwaarden en reclamatie -termijnen van Opdrachtnemer worden van de
hand gewezen en zijn aldu s niet van to epassing.
Indien een levering wordt afgekeurd, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer
hiervan onverwijld in kennis en dient O pdrachtnemer het geleverde op
eerste verzoek voor haar rekening en risico af te voeren. Bij gebreke
waarvan Opdrachtgever gerechtigd is om voor rekening en risico van
Opdrachtnemer het afgekeurde af te voeren.
Indien standaard, niet op maat gemaakte, goederen over zijn, al dan niet
door wijziging van het bestek, dient Op drachtnemer deze goe deren terug
te nemen en te crediteren voor
het gelijke bedrag als waarvoor zij de goederen heeft gefactureerd.
Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer een proefstuk dient aan te
leveren en Opdrachtgever en/of de Principaal en/of de Bou wdirectie dit
afkeurt, is Opdrachtgever bevoegd om de Overeenkomst met Opdracht nemer zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het
recht van Opdrachtgever om schadevergoeding van Opdrachtnemer te
vorderen.
Indien het geleverde door Opdrachtg ever bij de levering is goedgekeurd
en aanvaard doch later blijkt dat het g eleverde niet beantwoord aan de
kwaliteit, a fmeting en/of overeengeko men dan wel gebruikelijke
voorwaarden en condities, heeft Opdra chtgever de mogelijkheid om
zonder nadere ingebre kestelling de Overeenkomst geheel dan wel
gedeeltelijk te ontb inden en aanspraak te maken op schadevergoeding.

III. Bijzonder gedeelte: Onderaannemingsvoorwaarden
Artikel 19 – Aanvang en oplevering van het werk
19.1
De Opdrachtnemer zal haar werkzaamhed en aanvangen, verrichten en
opleveren zoals bepaald in de O vereenkomst. Indien geen exacte datum
en/of tijdstip is bepaald, bepaalt Opdra chtgever dit.
19.2
Opdrachtgever heeft het recht om desgewenst voor de voortgang
eenzijdig het aanvangst ijdstip en/of de volgorde van de uit te voeren
werkzaamheden te wijzigen zonder vergoeding van enige schade en/of
kosten aan Opdrachtnemer verschuldig d te zijn.
19.3
Indien Opdrachtnemer niet in staat is o m haar werkzaamheden tijdig en
conform uit te voeren, is zij verplicht o m Opdrachtgever hiervan
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
19.4
Opdrachtnemer dient haar werkzaamheden goed en deugdelijk uit te
voeren conform de Overeenkomst.
19.5
Opneming van het werk vindt plaat s na dat Opdrachtnemer Opdrachtgever
schriftelijk heeft aangegeven wanneer het werk gereed zal zijn. De
opneming zal zo spoedig mogelijk na d e door Opdrachtnemer opgegeven
dag plaatsvinden. Opdr achtgever zal t ijdig met Opdrachtnemer communi ceren wanneer de opneming plaatsvind t. Op eerste verzoek van Opdracht gever dient Opdrachtnemer bij de opneming aanwezig te zijn.
19.6
Na opneming van het werk zal Opdrachtgever mededeling doen aan
Opdrachtnemer of het werk al dan niet (gedeeltelijk) is goedgekeurd.
Indien het werk niet is goedgekeurd za l Opdrachtgever aan Opdracht nemer kenbaar maken op grond waarvan het werk niet is goedgekeurd.
Opdrachtgever heeft het recht om betaling volledig , althans ten aanzien
van het deel van de prijs dat betrekkin g heeft op de afgekeurde werk zaamheden, op te schorten.
19.7
Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk het afgekeurde werk herstellen
en/of vervangen, zonder dat Opdrachtgever enige extra vergoeding
verschuldigd is en onverminderd het re cht tot ontbinding en schade vergoeding van de hierdoor ontstane schade en kosten.
19.8
Na herstel en/of vervanging za l heropneming plaatsvinden in overeen stemming met vorenstaande bepalinge n omtrent de opneming.
19.9
Opneming of goedkeuring ontlaat Opdr acht -nemer niet van enige garantie
en/of aansprakelijkheid, zoals deze vo ortvloeien uit de wet of de
Overeenkomst.
19.10
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele
boetes of kortingen die Opdrachtgever wor den opgelegd wegens te late
oplevering van (een gedeelte van) het werk. Opdrachtgever heeft het
recht deze boetes en kortingen geheel te verhalen op Opdrachtnemer, ook
al betreft de tekortkoming van Opdrach tnemer slechts een gedeelte van
het werk.
19.11
Bij overschrijding van een uitvoeringst ermijn en/of opleveringstermijn is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd wegens te
laten oplevering van € 50, - per werkba re werkdag, tenzij een ander
bedrag is overeengekomen in de Overeenkomst en/of Hoofdaannemingsovereenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtgever om daarnaast
de daadwerkelijk door haar geleden schade op Opdrachtnemer te
verhalen.

Artikel 20 – Meer- en minderwerk
20.1
Meerwerk mag uitsluitend uitgevoerd worden indien Opdrachtgever
expliciet schriftelijk aan Opdrachtneme r daartoe opdracht heeft gegeven
en mag uitsluitend gefactureerd worde n als Opdrachtgever aan Opdracht nemer heeft bevestigd dat die werkzaa mheden door haar vergoed worden.
Deze opdracht-bevestiging dient aan d e factuur gehecht te worden. De
verrekening van minderwerk wordt in o nderling overleg bepaald en
schriftelijk vastgelegd.
20.2
Onder meerwerk wordt in ieder geval n iet verstaan de werkzaamheden die
-redelijkerwijs - benodigd zijn om aan de aard en d e bedoeling van de
Overeenkomst te kunnen voldoen om e en deugdelijk werk te kunnen
opleveren.
20.3
Voor meer- en minderwerk gelden, onverminderd het bepaalde in de
Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de
Hoofdaannemingsovereenkomst.
20.4
De Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien
Opdrachtgever dit meerwerk niet van Principaal betaald krijgt.
Artikel 21 – Waa rschuwingsplicht
21.1
Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen
indien door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
stukken, informatie, inlichtingen, p lanningen, instructies, berekeningen,
werkwijzen en dergelijke, fouten of teg enstri jdigheden bevatten of
gebreken vertonen of indien Opdrachtn emer vermoedt dat sprake is van
fouten, tegenstrijdigheden of gebreken . Indien Opdrachtnemer nalaat te
waarschuwen, is hij aansprakelijk voor de gevolgen van zijn na laten en
voor de schade die het gevolg is van zijn nalaten.
Artikel 22 – Zekerheidsstelling
22.1
Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer zekerheid te
stellen voor de nakoming van haar ver plichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst in de vorm van een bankgarantie die op eerste verzoek van
Opdrachtgever kan worden ingeroepen.
22.1
Tenzij anders is overeengekomen geld t alsdan dat de waarde van de
zekerheid gelijk is aan 5% van de met Opdrachtnemer overee ngekomen
aanneemsom.
22.2
Indien Opdrachtgever voo rnemens is d e bankgarantie in te roepen, doet
zij daarvan mededeling aan Opdrachtn emer per aangetekende brief.
Opdrachtgever is gerechtigd de bankg arantie in te roepen, tenzij de Raad
van Arbitrage voor de Bouw, anders beslist in een spoedprocedure. De ze
spoedprocedure dient binnen 10 dagen na voornoemde kennisgeving
aanhangig gemaakt te zijn door Opdra chtnemer.
22.3
De bankgarantie blijft van kracht tot he t tijdstip waarop Opdrachtnemer
het werk aan Opdrachtgever heeft opgeleverd, met dien verstande dat
indien daarbij gebreken in het werk va n Opdrachtnemer worden geconsta teerd die niet aan de oplevering van h et totale werk in de weg staan, de
bankgarantie onverminderd van kracht blijft tot het t ijdstip waarop
Opdrachtnemer deze gebreken hersteld heeft.
Artikel 23 – Oplevering we rk Opdrac htnemer voorafgaande aan oplevering
werk Opdrachtgever
23.1
Ingeval is overeengekomen dat het we rk niet tegelijkert ijd dient te worden
opgeleverd met het aan de Opdrachtgever opgedragen werk, doch
daaraan voorafgaand, is he t hierna bepaalde van toepassing.
23.2
Een redelijke termijn voor de dag waar op het werk naar de mening van de
Opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodig t de Opdrachtnemer de Opdracht gever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. Deze
opneming vindt plaats zo spoed ig mogelijk doch uiterlijk b innen acht
dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de
Opdrachtgever in aanwezigheid van de Opdrachtnemer en strekt ertoe te
constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplicht inge n uit de overeenkomst heeft voldaan. De toestand waarin het werk bij opneming verkeert
wordt beschreven in een op te maken en door beide partijen te
ondertekenen proces-verbaal.
23.3
Nadat het werk is opgenomen, wordt d oor de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al
dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de even tuele kleine gebreken als bedoe ld in h et zesde lid, in het laatste geval met
vermelding van de gebreken, die de re denen voor onthouding van de
goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van
goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling
aan de Opdrachtnemer is verzonden.
23.4
Wordt niet binnen acht dagen na de op neming een schrifteli jke mededeling, of het werk al dan n iet is goedgekeurd, aan de Opdrachtnemer
verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming
te zijn goedgekeurd.
23.5
Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid
bedoelde dag, dan kan de Opdrachtnemer bij aangetekende brief een
nieuwe aanvraag daartoe tot de Opdrachtgever richten, met verzoek het
werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan
dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achts te dag na de in het
tweede lid bedoelde dag te zijn goedg ekeurd. Voldoet de Opdrachtgever
wel aan dit verzoek, dan vinden het de rde en vierde lid overeenkomstige
toepassing.
23.6
Kleine gebreken die gevoeg lijk nog vo or een volgende betalingstermijn
kunnen worden hersteld, zullen geen r eden tot onthouding van goedkeu ring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg
staan. De Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid bedoe lde gebreken zo
spoedig mogelijk te herste llen.
23.7
Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring
vinden de bovenvermelde bepalingen o vereenkomstige toepassing.
23.8
Het werk wordt als opge leverd bescho uwd, indien het overeenkomstig d it
artikel is of geacht wordt te zijn goedg ekeurd. De dag, waarop het werk is
of geacht wordt te zijn goedgekeurd, g eldt als dag waarop het werk a ls
opgeleverd wordt beschouwd.

23.9

Indien een onderhoudstermijn geldt, g aat deze in onmiddellijk na de dag
waarop het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt
beschouwd. De opdrachtnemer is geho uden gebreken welke in de
onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herste llen,
met uitzondering echter van die welke worden veroorzaakt door een
omstandigheid die aan de opdrachtgever moet worden toegerekend.

Artikel 24 – Oplevering we rk Opdrac htnemer bij oplevering werk
Opdrachtgever
24.1
Ingeval is overeengekomen, dat het aa n de Opdrachtnemer opgedragen
werk tegelijkertijd dient te worden opg eleverd met het aan de Opdracht gever opgedragen werk, is het hierna bepaalde van toepassing.
24.2
Een redelijke termijn voor de dag waar op het werk naar de mening van de
Opdrachtnemer gereed zal zijn, nodigt de Opdrachtnemer de Opdracht gever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. Deze
opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van de
Opdrachtnemer en strekt ertoe te constateren of het werk voldoet aan
hetgeen is overeengekomen. De toesta nd waarin het werk bij opneming
verkeert wordt beschreven in een op t e maken en door beide partijen te
ondertekenen proces -verbaal.
24.3
Nadat het werk is opgenomen, wordt d oor de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al
dan niet voldoet aan hetgeen is overee ngekomen, in h et eerste geval met
vermelding van de eventuele kle ine ge breken als bedoeld in het zesde lid,
in het laatste geval met vermeld ing va n de redenen van dat oordeel.
Oordeelt de Opdrachtgever dat het werk voldoet aan hetgeen is overeen gekomen, dan wordt als d ag waarop h et werk voldoet aan hetgeen is
overeengekomen aangemerkt als de dag waarop de desbetreffende
mededeling aan de Opdrachtnemer is verzonden.
24.4
Wordt niet binnen acht dagen na de op neming een schriftelijke
mededeling, of het werk al dan niet vol doet aan hetgeen is overeen gekomen, aan de Opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht
op de achtste dag na de opneming te voldoen aan hetgeen is overeen gekomen.
24.5
Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid
bedoelde dag, dan kan de Opdrachtnemer bij aangetekende brief een
nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk
binnen acht dagen op te nemen. Voldo et de Opdrachtgever niet aan dit
verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het tweede
lid bedoelde dag te voldoen aan hetge en is overeengekomen. Voldoet de
Opdrachtgever wel aan dit verzoek, da n vinden het derde en vierde lid
overeenkomstige toepassing.
24.6
Kleine gebreken die gevoeg lijk b innen korte termijn kunnen worden
hersteld, zullen geen reden zijn om te oordelen dat het werk niet voldoet
aan hetgeen is overeengekomen, mits zij aan de voortgang van het werk
van de Opdrachtgever niet in de weg staan. De Opdrachtnemer is
gehouden de in dit lid bedoelde gebreken onverwijld te herstellen.
24.7
Indien het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is over eengekomen, heeft de Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen voortvloeit
uit de overeengekomen betalingsregeling en het bepaalde in deze Over eenkomst, recht op betaling van h etge en hem ingevolge de Overeenkomst
toekomt.
24.8
Noch de in dit artike l bedoelde opneming, noch de omstandigheid dat het
werk voldoet of geacht wordt te voldoe n aan hetgeen is overeengekomen,
leiden ertoe dat het werk als opge leverd kan worden beschouwd.
24.9
Met betrekking tot een heropneming nadat de Opdrachtgever heeft
geoordeeld dat het werk niet voldoet a an hetgeen is overeengekomen,
vinden de bovenvermelde bepalingen o vereenkomstige toepassing.
24.10
De opneming, de goedkeuring en de o plev ering van het werk vinden
plaats met inachtneming van het bepa alde in het tweede tot en met het
negende lid van het vorige artike l, met dien verstande dat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer zal uitnodige n om bij de opneming van het werk
aanwezig te zijn , e n dat tussen die u it nodiging en de opneming een
redelijke termijn zal zijn ge legen.
Artikel 25 – Week rapporten / Notulen bouwvergadering
25.1
Indien in de Overeenkomst is bepaa ld dat de Opdrachtnemer
weekrapporten dient op te maken, kan de Opdrachtgever v erlangen dat
daarbij een door haar te verstrekken model wordt gehanteerd. De
Opdrachtnemer biedt in dat geval het weekrapport zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk op de vijftiende dag na h et verstrijken van de werkweek
waarop het betrekking heeft aan de Op d rachtgever aan. Indien de
Opdrachtgever zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen,
tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit hem is
voorgelegd. Indien de Opdrachtgever zich met de inhoud van het week rapport niet kan v erenigen, ondertekent hij dit eveneens u iterlijk op de
vijfde werkdag nadat dit hem is voorge legd, doch onder toevoeging van
een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke
redenen hij bezwaar heeft.
25.2
Indien door of namens de Principa al e n/of de Bouwdirectie weekrapporten
worden opgemaakt, is de Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer een
afschrift te verstrekken van de weekrapporten die hij ter ondertekening
krijgt voorgelegd, voor zover die weekr apporten betrekking hebben op het
aan de Opdrachtnemer opgedragen werk.
25.3
Indien door de Opdrachtgever weekrapporten worden opgemaakt, is de
Opdrachtgever verplicht de Opdrachtn emer daarvan een afschrift te
verstrekken, voor zover die weekrappo rten betrekking hebben op het aan
de Opdrachtnemer opgedragen werk.
25.4
Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de Opdrachtgever
de Opdrachtnemer in te lichten over za ken die in de vergadering aan de
orde zijn gekomen, voor zover deze be trekking hebben op het aan de
Opdrachtnemer opgedrage n werk. De Opdrachtgever verstrekt in dat geval
de Opdrachtnemer een afschrift van de relevante passages uit de notulen
van de bouwvergadering.

