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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN AVR 

 
Naast de algemene bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn tevens 
de specifieke bepalingen (B tot en met E) van toepassing en wel als volgt: op de inkoop van 
Producten zijn tevens de bepalingen onder B van toepassing; op de inkoop van Diensten 
tevens de bepalingen onder C; op de Inhuur van personeel tevens de bepalingen onder D; en 
op de uitvoering van Werkzaamheden door Opdrachtnemer tevens de bepalingen onder E.  
 
A. Algemene bepalingen 
 
1. Definities 
In deze Voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de 
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
Bouwlocatie:  de terreinen van Opdrachtgever zoals nader omschreven in de 

Overeenkomst waarop, waaronder of waarboven het Project wordt 
uitgevoerd, alsmede de terreinen welke door Opdrachtgever voor het 
realiseren van het Project aan Opdrachtnemer ter beschikking worden 
gesteld; 

Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve 
van Opdrachtgever te leveren Diensten; 

Inhuur personeel: het door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve 
van Opdrachtgever ter beschikkingstellen van personeelsleden, die 
tijdelijk bij Opdrachtgever, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever, 
op al dan niet vaste dagen en voor de overeengekomen 
werkzaamheden werkzaam zullen zijn; 

Opdrachtgever: AVR-Afvalverwerking B.V., RAV Water Treatment I B.V., alsmede aan 
hen gelieerde rechtspersonen; 

Opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtgever een Overeenkomst heeft 
gesloten respectievelijk wenst af te sluiten; 

Opdracht: alle Schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Opdrachtnemer 
verstrekte opdrachten van Opdrachtgever betreffende de levering van 
Prestaties; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende 
de levering van Prestaties; 

Partij(en): Opdrachtgever en Opdrachtnemer afzonderlijk respectievelijk 
gezamenlijk; 

Prestatie(s):  de levering van Producten en/of de totstandbrenging van een Project 
en/of het leveren van Diensten en/of de Inhuur van personeel; 

Product(en):  door Opdrachtnemer in de handel gebrachte Producten en/of door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever volgens specificatie te leveren 
Producten, inclusief bijbehorende dienstverlening; 

Project:  de te realiseren Werkzaamheden en/of het op te leveren werk; 
Programma van Eisen:  de omschrijving van het Project en de eisen en de garanties 

waaraan dit Project moet voldoen; 
Schriftelijk:  per brief of per e-mail; 
Vertrouwelijke 
Informatie: alle visuele, mondelinge, Schriftelijke en/of elektronische informatie en 

data die, direct dan wel indirect, wordt geopenbaard door de 
verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij of aan de directie en/of 
de werknemers van de ontvangende Partij, waaronder onder meer maar 
niet uitsluitend informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering, 
Producten, Projecten, fabricagemethoden, financiële informatie, prijzen, 
marktinformatie, klanten c.q. toeleveranciers en/of 
concurrentiegevoelige informatie; 
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VGM-plan: Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan, met daarin maatregelen en 
verwijzingen voor het op verantwoorde veilige wijze uitvoeren van 
Werkzaamheden;  

Voorwaarden:  deze algemene inkoopvoorwaarden; 
Werkdagen: alle kalenderdagen, behoudens weekenden en in Nederland algemeen 

erkende feestdagen; 
Werkzaamheden:  alle activiteiten, inclusief ontwerp, uitvoeringsplan, bouw en 

functionerend opleveren, nodig om het Project goed functionerend te 
realiseren. 

 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van 

Opdrachtgever, aanbiedingen van Opdrachtnemer (waaronder mede begrepen 
offertes), Opdrachten en door Opdrachtgever gesloten en af te sluiten 
Overeenkomsten, waarbij Opdrachtgever optreedt als (potentiële) opdrachtgever c.q. 
verwerver van Prestaties en/of daarmee samenhangende zaken, voor zover van deze 
Voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken. 

 
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van 

Opdrachtnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit 
van het aangaan van een Overeenkomst, doet Opdrachtnemer afstand van eventueel 
zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten 
uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn. 

 
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Opdrachtgever slechts, indien en voor 

zover door Opdrachtgever Schriftelijk bevestigd en uitsluitend voor de aanvragen, 
aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met 
betrekking tot de overige aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten 
blijven deze Voorwaarden onverkort van kracht. 

 
4. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules 

zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.  
 
Artikel 3: Totstandkoming van een Overeenkomst 
1. Indien een Opdracht volgt op een aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt 

de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdracht door Opdrachtgever wordt 
verzonden. 

 
2. Indien een Opdracht door Opdrachtgever wordt gegeven zonder een daaraan 

voorafgaande aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst 
tot stand, indien hetzij binnen vijf (5) Werkdagen na verzending van de Opdracht de 
door Opdrachtnemer getekende (kopie-)opdrachtbevestiging door Opdrachtgever 
wordt ontvangen, hetzij doordat Opdrachtnemer binnen deze termijn overeenkomstig 
de Opdracht uitvoering geeft aan de Opdracht. De Overeenkomst komt alsdan tot stand 
op het moment van ontvangst van de (kopie-)opdrachtbevestiging of op het moment 
van aanvang van uitvoering van de Opdracht. Indien de Opdracht niet binnen 
voormelde termijn bevestigd wordt dan wel tot de uitvoering daarvan wordt 
overgegaan, dan mag Opdrachtgever er vanuit gaan dat de Opdracht door 
Opdrachtnemer stilzwijgend en conform de Opdracht is aanvaard. Opdrachtgever 
behoudt zich – ook na bevestiging van de Opdracht door Opdrachtnemer – het recht 
voor de Opdracht binnen vijf (5) Werkdagen te herroepen, zonder tot enige 
schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn. 

 
3. De Overeenkomst kan geen andere inhoud hebben dan door Opdrachtgever in de 

Opdracht, al dan niet voorafgaande door een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, 
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is vermeld, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk met een andere inhoud akkoord gaat. 
  
 

4. In geval een Overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de 
Overeenkomst opgeschort tot het moment dat de Schriftelijke bevestiging van de 
Opdracht door Opdrachtgever wordt verzonden. De uitvoering van de mondelinge 
Overeenkomst wordt echter niet opgeschort, indien bij het aangaan van de mondelinge 
Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdrachtnummer wordt 
verstrekt.   

 
Artikel 4: Prijzen 
De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijs, zoals aangegeven in de 
Overeenkomst, is vast en kan mitsdien niet aan herziening onderhevig zijn, luidt in euro, is 
exclusief BTW en omvat voorts belastingen, heffingen, emballage en wijzigingen in 
valutaverhoudingen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. De prijzen 
kunnen slechts na Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gewijzigd. 
 
Artikel 5: Betalingen 
1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 90 dagen 

na ontvangst van de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde 
Prestaties en - voor zover van toepassing - ontvangst van alle bijbehorende 
documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten door Opdrachtgever heeft 
plaatsgevonden. 

 
2. Betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur van Opdrachtnemer hebben niet te 

gelden als Schriftelijke betalingsvoorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 
 
3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar haar 

oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen van 
Opdrachtnemer te verlangen. Weigering van Opdrachtnemer om de verlangde 
zekerheid te stellen, geeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden 
zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer verplicht te zijn, 
onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten.  

 
4. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in, 

noch goedkeuring van het geleverde. 
 
5. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het factuurbedrag, gedeeltelijk of geheel, te 

verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer. 
 
Artikel 6: Levering, leveringstermijn en leveringsvoorwaarden 
1. Levering door Opdrachtnemer geschiedt op de overeengekomen plaats, stipt op het 

overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. De door 
Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn als fatale termijn te beschouwen, tenzij 
uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat de opgegeven levertijd geen fatale termijn 
betreft. 

 
2. Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig, of niet 

naar behoren zal plaatsvinden, doch uiterlijk voordat de leveringstermijn verloopt, geeft 
zij hiervan onmiddellijk Schriftelijk bericht aan Opdrachtgever onder vermelding van de 
omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen. Indien 
Opdrachtgever de aldus aangekondigde termijnoverschrijding in redelijkheid 
onaanvaardbaar acht, kan zij de desbetreffende Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een Schriftelijke 
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verklaring, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te 
zijn, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten. 

 
3. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen levertermijnen voor de Prestaties zoals 

bedoeld in lid 1 van dit artikel overschrijdt of een (verwachte) vertraging in de levering 
niet of te laat meldt zoals is omschreven in lid 2 van dit artikel, dan is Opdrachtnemer 
aansprakelijk voor alle daardoor door Opdrachtgever te lijden schade, waaronder doch 
niet beperkt tot, schadeclaims van derden. In geval van de hiervoor bedoelde 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer als gevolg van overschrijding van de 
levertermijnen en/of het niet of niet-tijdig melden van een (verwachte) vertraging in de 
levering zijn de bepalingen van artikel 9, waaronder de beperking van de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onverminderd van toepassing.  
 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtnemer bij overschrijding 
van de leveringstermijn in ieder geval een boete verschuldigd van 0,5 % van de totale 
netto factuurwaarde van de Opdracht op grond waarvan de Prestaties zouden worden 
geleverd, voor elke kalenderdag dat de levertijd wordt overschreden, één en ander met 
een maximum van 10% van de netto factuurwaarde. De boete is enkel op de 
betreffende vertraging gesteld en laat bovendien onverlet dat door Opdrachtgever 
naast de boete schadevergoeding of andere kosten kunnen worden gevorderd. 
 

5. Leveringen eerder dan overeengekomen, kunnen door Opdrachtgever geweigerd 
worden. 

 
Artikel 7: Kwaliteit, garantie, keuring 
1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties (i) voldoen aan de 

Overeenkomst en de overeengekomen specificaties; (ii) voldoen aan de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving (iii) geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, 
van goede kwaliteit zijn en geen gebreken vertonen; (iv) geen inbreuk maken op 
rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van 
intellectuele- en industriële eigendom.   
 

2. Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde Prestaties geheel of 
gedeeltelijk niet voldoen aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eisen, zal 
Opdrachtnemer in geval van levering van Producten binnen een redelijke termijn - 
naar keuze van Opdrachtgever - de tekortkomingen opheffen door reparatie van de 
gebrekkige Producten en/of vervanging van de Producten en/of middels een 
aanvullende levering van de Producten. In het geval van Diensten en/of 
Werkzaamheden zullen de Diensten en/of Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk 
opnieuw worden uitgevoerd. Alle kosten hiervoor komen voor rekening van 
Opdrachtnemer. 

 
3. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan haar garantieverplichtingen uit dit artikel 

binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn, is Opdrachtgever 
gerechtigd om de nodige reparaties zelf uit te voeren of om deze door een derde te 
laten uitvoeren of vervangende en/of aanvullende Producten en/of Diensten en/of 
Werkzaamheden in te kopen bij een derde, een en ander voor rekening van 
Opdrachtnemer.  

 
Artikel 8: Beëindiging van de Overeenkomst 
1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, hebben Partijen - in het geval de 

Overeenkomst een duurrelatie betreft - te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst 
(tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) 
maanden door middel van een Schriftelijke mededeling aan de andere Partij. Na 
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ommekomst van de opzegtermijn staken Partijen de uitvoering van de Overeenkomst. 
Partijen kunnen een reeds verstrekte Opdracht evenwel niet annuleren. 

 
2. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de tussen Partijen gesloten 

Overeenkomst door één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig 
of niet naar behoren na te komen, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer Schriftelijk in 
gebreke stellen en Opdrachtnemer een redelijke termijn voor nakoming van de op hem 
rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, althans herstel van de 
Prestaties geven. Indien Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn niet alsnog de op 
hem rustende verplichtingen op deugdelijke wijze nakomt dan wel overgaat tot herstel 
van de Prestaties, dan verkeert Opdrachtnemer in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat 
geval het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke mededeling aan 
Opdrachtnemer. In dat geval is Opdrachtgever tevens gerechtigd zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan derden op te dragen, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever 
verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op 
volledige schadevergoeding. 

 
3. In geval een in lid 2 van dit artikel genoemde omstandigheid zich voordoet, zullen alle 

vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer terstond volledig opeisbaar zijn en 
is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat 
moment of de eerdere vervaldag. Opdrachtnemer dient daarbij tevens aan Opdrachtgever 
te voldoen de buitengerechtelijke kosten conform art. 6:96 lid 2 onder c BW jo. art. 6:96 lid 
5 BW. Tevens zal Opdrachtgever het recht hebben ook alle andere Overeenkomsten 
met Opdrachtnemer op te schorten, op te zeggen of te ontbinden. 
 

4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door middel 
van een Schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding jegens 
Opdrachtnemer verplicht te zijn, in geval van aanvraag van faillissement of (voorlopige) 
surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of 
overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van 
Opdrachtnemer of wanneer er sprake is van een wijziging i) in de zeggenschap als 
gevolg van de juridische of economische levering van (een gedeelte van) de aandelen 
in het geplaatste kapitaal van Opdrachtnemer of ii) in het management en/of bestuur 
van Opdrachtnemer (change of control), 

 
5. In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Opdrachtnemer alle 

Vertrouwelijke Informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst 
ter beschikking heeft gekregen van Opdrachtgever direct retourneren, zowel originelen 
als kopieën. 
 

6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding 
van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging of ontbinding van kracht, 
ongeacht de grond van beëindiging of ontbinding. Tot deze verplichtingen behoren 
onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en  
toepasselijk recht. 
 

 
Artikel 9: Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever schadeloos te stellen ten aanzien van enige 

vordering van Opdrachtgever betreffende de Prestaties. Onder de vorderingen moet in 
ieder geval worden verstaan, maar niet beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van 
schade en kosten op grond van een toerekenbare tekortkoming en/of van 
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onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, diens personeel of andere personen die door 
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten zijn ingezet, productenaansprakelijkheid, inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten, inbreuk op de privacywetgeving, vorderingen op grond van het feit 
dat de Prestaties niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en vorderingen 
ontstaan door of in verband met de aard van of gebreken aan de geleverde Prestaties of 
door het feit dat de geleverde Prestaties niet de eigenschappen bezitten die de derde mocht 
verwachten, etc.  
 

2. Opdrachtnemer is in ieder geval, doch niet uitsluitend, aansprakelijk voor vergoeding 
van:  
 
(a) de transactieschade: het verschil tussen de waarde van de contractuele 

verplichting en de waarde van de feitelijk door Opdrachtnemer uitgevoerde 
contractuele verplichting; 

(b) verlies van winst ("winstderving"); 
(c) kosten van vertraging ("vertragingsrente"); 
(d) alle (verdere) kosten, rentes en uitgaven (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: 

advocaatkosten, expertkosten, reiskosten, buitengerechtelijke kosten om de aard 
en de hoogte van de schade te bepalen); 

(e) alle kosten en uitgaven die moeten worden beschouwd als "nutteloos" 
(bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: wachtgeld, boetes, transportkosten, 
montagekosten, magazijnkosten, verzekeringskosten, enz.); 

(f) alle kosten en uitgaven van een terugroepactie ("recall").  
 

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor vergoeding van 
schade als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel is per schadegeval beperkt tot een bedrag 
van maximaal € 1.500.000 (zegge: “één miljoen vijfhonderdduizend euro”) dan wel, 
indien dit bedrag hoger is, het bedrag van de netto factuurwaarde van de 
Overeenkomst op grond waarvan de schade berokkenende Prestaties zijn geleverd. 
Enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever is eveneens beperkt tot een bedrag van 
maximaal € 1.500.000 (zegge: “één miljoen vijfhonderdduizend euro”) per 
schadegeval. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien er 
sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid van een Partij, diens personeel of 
andere personen die door die Partij bij de uitvoering van de Overeenkomst of daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten zijn ingezet, alsmede in geval van vrijwaring voor 
aanspraken van derden.  
 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van een Partij 
eveneens als derden aangemerkt.  

 
5. Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, 

genoegzaam verzekeren en verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de hiertoe 
gesloten verzekeringspolis. 
 

6. Indien Opdrachtnemer in verband met zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever 
aanspraak op (een) uitkering(en) krachtens (een) verzekeringsovereenkomst(en) kan 
doen gelden, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat deze uitkering(en) rechtstreeks 
aan Opdrachtgever geschiedt c.q. geschieden. Ten behoeve hiervan cedeert 
Opdrachtnemer bij dezen aan Opdrachtgever alle bestaande en toekomstige rechten 
en vorderingen van Opdrachtnemer uit hoofde van dan wel voortvloeiende uit enige 
verzekering en verleent hierbij onherroepelijk volmacht aan de Opdrachtgever om van 
deze cessie op ieder gewenst moment aan de desbetreffende 
verzekeringsmaatschappij mededeling te doen en zich assurantie-penningen 
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rechtstreeks te doen uitbetalen, welke cessie en volmacht Opdrachtgever hierbij 
aanneemt. 

 
Artikel 10: Vertrouwelijke Informatie, Geheimhouding en Bescherming 
persoonsgegevens 
1. Alle Vertrouwelijke Informatie (inclusief de intellectuele eigendomsrechten daarvan) zal 

eigendom blijven van de verstrekkende Partij. Verstrekking van de Vertrouwelijke 
Informatie door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij kan op geen enkele 
wijze worden beschouwd als een overgang van rechten, dan wel als het verstrekken 
van een licentie op het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie. 

 
2. De ontvangende Partij verbindt zich jegens de verstrekkende Partij om de 

Vertrouwelijke Informatie zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de 
verstrekkende Partij niet direct of indirect aan derden ter kennis of ter beschikking te 
stellen, geheel noch gedeeltelijk, mondeling noch Schriftelijk en ten aanzien van de 
Vertrouwelijke Informatie strikte geheimhouding te betrachten. De ontvangende Partij 
verbindt zich voorts de Vertrouwelijke Informatie niet zodanig te gebruiken dat daardoor 
de belangen van de verstrekkende Partij (kunnen) worden geschaad, noch zal de 
ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie aanwenden voor een ander doel dan 
het uitvoeren van haar verplichtingen op grond van de gesloten Overeenkomst. 

 
3. De ontvangende Partij zal van de Vertrouwelijke Informatie geen kopieën, in welke 

vorm ook, maken. Voorts verbindt de ontvangende Partij zich op eerste verzoek van 
de verstrekkende Partij, alsmede in geval van beëindiging c.q. het einde van de 
gesloten Overeenkomst terstond aan haar te retourneren: (i) alle in bezit zijnde 
documenten, alsmede alle eventueel daarvan gemaakte afschriften en kopieën, in 
welke vorm ook, waarop de Vertrouwelijke Informatie is vastgelegd; (ii) alle andere 
(elektronische) gegevensdragers waarop de Vertrouwelijke Informatie is vastgelegd; 
(iii) alle notities voor de totstandkoming waarvan van de Vertrouwelijke Informatie 
gebruik is gemaakt; (iv) alle documenten, memoranda, rapporten en dergelijke die 
Vertrouwelijke Informatie, al dan niet in bewerkte vorm, bevatten en/of voor de 
totstandkoming waarvan van de Vertrouwelijke Informatie gebruik is gemaakt. 
 

4. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om 
te garanderen dat alle door Opdrachtnemer van Opdrachtgever in het kader van de 
uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens zoals bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679), 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de adresgegevens van werknemers die 
werkzaam bij Opdrachtgever, worden verwerkt in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.  
 

5. Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zal ieder der Partijen de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679), strikt 
naleven en alle in dat kader noodzakelijke overeenkomsten sluiten.  

 
Artikel 11: Intellectueel eigendom  
1. Alle huidige en toekomstige rechten van intellectueel eigendom die op enige plaats in 

de wereld bestaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, 
databankrechten, modelrechten, merken, handelsnamen, domeinnamen, octrooien, 
know-how en andere sui generis (intellectuele eigendoms)rechten, al dan niet 
geregistreerd, en met inbegrip van alle prioriteitsrechten, afsplitsingen, voortzettingen 
en verlengingen van zulke rechten, aanvragen van en aanspraken op zulke rechten, 
alsmede alle daaraan verbonden (vorderings)rechten, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot het recht op schadevergoeding en winstafdracht (hierna: "Intellectuele 
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Eigendomsrechten") op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is 
gesteld aan Opdrachtnemer, zoals onder andere tekeningen, materialen, matrijzen en 
andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer krijgt 
uitsluitend het - niet overdraagbare en niet-sublicentieerbare - recht hetgeen door 
Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld 
gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en). 

 
2. Voorzover er op resultaten van werkzaamheden (zoals rapporten, tekeningen, 

ontwerpen) die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht 
Intellectuele Eigendomsrechten rusten, dan garandeert Opdrachtnemer het gebruik 
daarvan voor zover dat noodzakelijk is in verband met de Overeenkomst en/of (het 
ongehinderde en doorlopende gebruik van) enigerlei daaruit voortvloeiende Prestatie 
door Opdrachtgever. Voor zover mogelijk komen deze rechten toe aan Opdrachtgever. 
Eventuele rechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn ontstaan bij Opdrachtnemer worden derhalve 
door ondertekening van de Overeenkomst aan Opdrachtgever, zonder dat enige 
vergoeding verschuldigd is, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, overgedragen welke 
overdracht door Opdrachtgever hierbij wordt aanvaard. Indien dit om formele redenen 
noodzakelijk mocht blijken te zijn zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van 
Opdrachtgever zonder nadere voorwaarden te stellen meewerken aan de 
ondertekening van een akte en al die handelingen verrichten die nodig mochten blijken 
te zijn om ervoor te zorgen dat alle Intellectuele Eigendomsrechten die in het kader van 
de uitvoering van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn 
ontstaan komen te berusten bij Opdrachtgever. Voor zover de bedoelde Intellectuele 
Eigendomsrechten desondanks niet overgedragen kunnen worden aan 
Opdrachtgever, dan verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, mede ten behoeve 
van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten,  reeds nu voor alsdan kosteloos een 
wereldwijde, exclusieve, overdraagbare en niet-opzegbare licentie voor het gebruik van 
de voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten voor onbepaalde duur. Desgewenst 
kan Opdrachtgever de licentie in de daartoe bestemde registers (laten) inschrijven, 
waarbij Opdrachtnemer de benodigde medewerking zal verlenen. 

 
3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan, buiten de gevallen genoemd in lid 1, 4 en 5 van 

deze bepaling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de 
Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de handelsnaam, het merk en de modellen 
Opdrachtgever te gebruiken. 

 
4. Voorzover Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst geoctrooieerde 

materie van Opdrachtgever dient toe te passen, verleent Opdrachtgever 
Opdrachtnemer hierbij het niet overdraagbare recht van die geoctrooieerde materie 
gebruik te maken voor de uitvoering van de Overeenkomst, welk recht Opdrachtnemer 
hierbij aanvaardt. 

 
5. Alle know-how die door Opdrachtgever in verband met de uitvoering van een 

Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtnemer zal door 
Opdrachtnemer uitsluitend worden gebruikt voor en tijdens de uitvoering van die 
Overeenkomst. Artikel 10 (Geheimhouding) is onverkort van toepassing op alle door 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde know-how. 

 
 
Artikel 12: Hulpmiddelen 
1. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel door Opdrachtnemer ten 

behoeve van de levering aan Opdrachtgever aangeschafte of vervaardigde materialen, 
programmatuur, tekeningen, modellen, mallen, gereedschappen, instructies, 
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specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Opdrachtgever c.q. 
worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging, 
een en ander tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen. 
 

2. Opdrachtnemer - als houdster voor Opdrachtgever - is verplicht de in het vorige lid 
bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever, deze 
in goede staat te houden en voor rekening Opdrachtnemer te verzekeren tegen alle 
risico’s zolang zij ten aanzien van die hulpmiddelen als houdster optreedt.  
 

3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan enige aanduiding op de hulpmiddelen omtrent 
eigendomsrechten van Opdrachtgever te verwijderen of te wijzigen. 
 

4. De hulpmiddelen zullen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op eerste 
verzoek dan wel tegelijkertijd met de levering van de Prestaties waarop de 
hulpmiddelen betrekking hebben. 
 

5. Hulpmiddelen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst worden 
gebruikt, worden op eerste verzoek van Opdrachtgever ter goedkeuring aan 
Opdrachtgever voorgelegd. 
 

6. Verandering aan of afwijking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of 
goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke 
goedkeuring van Opdrachtgever. 
 

7. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met 
enig ander doel dan de levering aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtnemer evenmin 
toegestaan de hulpmaterialen, hetzij om niet, hetzij tegen vergoeding, aan een derde 
in gebruik af te staan, te verhuren of anderszins af te staan. 
 

8. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer Opdrachtgever door 
middel van een statusoverzicht te informeren over het aantal en de kwaliteit van de 
hulpmiddelen van Opdrachtgever die Opdrachtnemer onder zich heeft. 
 

9. Opdrachtgever is bevoegd Opdrachtnemer eigendomsverklaringen met betrekking tot 
de hulpmiddelen te laten ondertekenen. Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking 
verlenen. 
 

10. De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van Opdrachtnemer. 
 

11. In geval van (dreigend) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van 
Opdrachtnemer, beslaglegging van welke aard ook onder Opdrachtnemer, of 
wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor Opdrachtnemer 
wordt benoemd, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever hiervan onmiddellijk, 
schriftelijk, in kennis te stellen. Opdrachtnemer dient tevens de curator, 
bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage te verstrekken in 
deze Voorwaarden. 

 
Artikel 13: Wijzigingen 
1. Mits deze wijzigingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, heeft Opdrachtgever het recht van 

Opdrachtnemer wijzigingen in de aard en omvang van de te leveren Prestaties te 
verlangen. Opdrachtgever doet op voor Opdrachtnemer kenbare wijze opgaaf van de 
verlangde wijzigingen. 
 

2. Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de 
overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de 
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wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen acht (8) Werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, 
Schriftelijk te informeren. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te 
ontbinden, indien de door Opdrachtnemer gestelde prijs en levertijd voor 
Opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding van de 
Overeenkomst zal Opdrachtgever niet op onredelijke gronden gebruik maken. In geval 
van ontbinding zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle redelijke directe kosten 
vergoeden die Opdrachtnemer tot op dat moment in rechtstreeks verband met de 
ontbonden Overeenkomst heeft moeten maken en waarvan en voor zover de 
resultaten niet elders te benutten zijn. 
 

3. Opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de 
Overeenkomst aan te brengen of uit te voeren na voorafgaande Schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. Wijzigingsverzoeken dienen door Opdrachtnemer 
Schriftelijk bij Opdrachtgever te worden ingediend. 
 

Artikel 14: Overdracht en onderaanneming 
1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor hem uit 

een Overeenkomst voortvloeien, geheel dan wel gedeeltelijk, aan derden overdragen 
zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Deze bepaling 
heeft zowel goederenrechtelijke, als verbintenisrechtelijke werking in de zin van 
artikel 3:83 lid 2 BW. 

 
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, aan derden uit te besteden/door derden te 
laten uitvoeren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 
3. In geval Opdrachtgever toestemming verleent voor het in het eerste en tweede lid van 

dit artikel bepaalde, heeft zij het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden. 
Ook in geval van toestemming blijft Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de correcte nakoming van haar 
verplichtingen op grond van de Overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende 
overeenkomst. 

 
4. In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met Opdrachtnemer 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren 
zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is Opdrachtgever 
bevoegd te verlangen dat Opdrachtnemer uitvoering van de Overeenkomst voor zijn 
rekening en risico, geheel of gedeeltelijk, aan (een) door Opdrachtgever aan te wijzen 
derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat Opdrachtnemer niet van haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst. 

 
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling 
1. Op de aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten en de uitvoering 

daarvan, en deze Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980). 

 
2. Deze Voorwaarden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend opgesteld in de 

Nederlandse taal. In geval van geschil over de inhoud en strekking van deze 
Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis die daaraan wordt 
gegeven naar Nederlands recht bindend zijn.  

 
3. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de "Incoterms 2010" zoals 

samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van 
toepassing, althans de meest recente versie daarvan. 
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4. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als 

zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de 
Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf 
en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden 
beslecht door de Rechtbank Rotterdam, Nederland, onverminderd het recht van 
Opdrachtgever om het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de 
vestigingsplaats van Opdrachtnemer. Het vorenstaande laat onverlet het recht van 
Partijen om Schriftelijk anders overeen te komen met betrekking tot (de wijze van) 
geschillenbeslechting. 

 
Artikel 16: Restbepalingen/REACH 
1. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De 

wijzigingen treden inwerking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, 
behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. Opdrachtgever zal 
de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtnemer toezenden. Indien geen tijdstip 
van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtnemer 
inwerking, zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten 
aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. 

 
2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Overeenkomst geheel zelfstandig. Er zal 

nimmer sprake zijn van een dienstverband met Opdrachtgever, vertegenwoordiging 
etc. 
 

3. Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk in voor naleving van Verordening 1907/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de 
Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën (REACH). 
Opdrachtnemer zorgt er in het bijzonder voor dat de substanties die in preparaten of 
artikelen worden gebruikt zijn geregistreerd bij het Europees Chemicaliën Agentschap 
in Helsinki als vastgelegd in voormelde Verordening. Als Opdrachtnemer zijn 
verplichtingen onder de Verordening niet nakomt, vrijwaart hij Opdrachtgever van en 
vergoedt hij alle schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid als gevolg van dit 
verzuim. Bovendien heeft Opdrachtgever in het geval van een dergelijk tekortkomen 
het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van 
een Schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer, zonder tot enige schadevergoeding 
jegens Opdrachtnemer verplicht te zijn. 
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B. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van Producten door 
Opdrachtgever 
 
Artikel 17: Werkingssfeer 
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de inkoop van 
Producten door Opdrachtgever de bepalingen onder B van deze Voorwaarden van toepassing. 
In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B onderling tegenstrijdige 
clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder B.  
 
Artikel 18: Prijzen 
Onverminderd het bepaalde in artikel 4, is de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
overeengekomen prijs gebaseerd op levering ‘Delivery Duty Paid’ (Incoterms 2010), tenzij 
Schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Artikel 19: Levering, leveringstermijn en leveringsvoorwaarden 
1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering ‘Delivery Duty Paid’ 

(Incoterms 2010) bij Opdrachtgever. Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij dit 
uitdrukkelijk Schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen. 

 
2. Als tijdstip van levering van Producten geldt het moment waarop de Producten door 

Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen. De inontvangstneming van de Producten 
houdt geen erkenning van de deugdelijkheid daarvan in.  

 
3. Totdat de Producten door Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, zijn deze voor 

risico van Opdrachtnemer. Ingeval de levering geretourneerd wordt door 
Opdrachtgever op grond van artikel 7 lid 2, dan zal het risico van de desbetreffende 
Producten wederom op Opdrachtnemer rusten vanaf het moment van verzending door 
Opdrachtgever. 

 
4. Opdrachtnemer levert de door Opdrachtgever bestelde Producten conform de door 

Opdrachtgever geplaatste Opdracht. Indien Producten gewijzigd zijn of tijdelijk niet 
leverbaar, dan levert Opdrachtnemer geen andere Producten (alternatieven) uit, tenzij 
dit uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Iedere afwijking in de Opdracht 
dient uiterlijk drie (3) Werkdagen voor levering Schriftelijk aan Opdrachtgever te 
worden medegedeeld. 
 

Artikel 20: Transport en risico 
1. De wijze van transport, verzending en dergelijke wordt, indien geen nadere opdracht 

door Opdrachtgever is verstrekt, door Opdrachtnemer als goed opdrachtnemer 
bepaald, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regels.  

 
2. Vervoer van Producten geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. 
 
Artikel 21: Verpakking  
1. Opdrachtnemer is verplicht de Producten deugdelijk te verpakken, zodanig dat deze 

de plaats van levering in goede staat bereiken en het lossen van de Producten veilig 
kan geschieden. 

 
2. Opdrachtnemer is verplicht alle gebruikte emballage, waaronder begrepen pakkisten, 

kratten, laadborden e.d. retour te nemen.  
 

3. Opdrachtnemer dient de Producten zo milieuvriendelijk mogelijk te verpakken, een en 
ander met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen 
convenanten en besluiten.  
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Artikel 22: Eigendomsovergang 
1. Pas nadat de door Opdrachtnemer geleverde Producten door Opdrachtgever zijn 

goedgekeurd, berust het eigendom en het risico hiervan bij Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor enige inbreuk door hem of derden op het 
eigendomsrecht van Opdrachtgever. 
 

2. Ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer goederen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, 
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten 
behoeve van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer, blijven deze 
eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de betreffende goederen bewaren 
afgescheiden van goederen welke hemzelf of derden toebehoren. Opdrachtnemer zal 
deze merken als eigendom van Opdrachtgever. 
 

3. Op het moment dat goederen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van 
Opdrachtgever zijn verwerkt in goederen van Opdrachtnemer, er sprake is van een 
nieuw goed waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort. 

 
4. Opdrachtnemer draagt het risico van onder meer beschadiging of verlies van de 

Producten tot het moment van acceptatie of, indien dit op een later tijdstip is, tot het 
moment van feitelijke aflevering. Producten die voor acceptatie of feitelijke aflevering - 
anders dan door schuld of nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever - verloren zijn 
gegaan of zijn beschadigd, dienen door en op kosten van Opdrachtnemer te worden 
vervangen of hersteld, dan wel dient Opdrachtnemer Opdrachtgever volledig 
schadeloos te stellen. 

 
Artikel 23: Kwaliteit, garantie, keuring en reserveonderdelen 
1. De garantietermijn op Producten, inclusief eventuele installatie en/of montage daarvan, 

bedraagt ten minste vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf het moment van 
ingebruikstelling door Opdrachtgever of, indien er geen sprake is van ingebruikstelling, 
vanaf het moment van levering. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de 
rechten die Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. 
 

2. Indien door Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, 
dienen de Producten te worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, 
monster of voorbeeld. De hoedanigheden en eigenschappen van de te leveren 
Producten kunnen in beginsel niet van het model, monster of voorbeeld afwijken. 

 
3. Keuring, controle en/of beproeving van de Producten door Opdrachtgever of door 

Opdrachtgever aangewezen personen of instanties, kan plaatsvinden zowel 
voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst als tijdens of na de uitvoering 
van de Overeenkomst. Opdrachtgever is niet gehouden tot keuring, controle en/of 
beproeving van de Producten ten tijde van de ontvangst daarvan. Opdrachtgever is 
gerechtigd de controle en/of beproeving van de Producten uit te voeren op de 
(productie)locatie van Opdrachtnemer.   

 
4. Indien gebreken worden geconstateerd, zal dit aan Opdrachtnemer Schriftelijk worden 

gemeld. Opdrachtnemer is verplicht, zonder voorbehoud, de door Opdrachtgever 
geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen dan wel voor 
deugdelijke vervanging zorg te dragen, een en ander ter vrije keuze aan 
Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt het recht de vernieuwde, vervangende of 
verbeterde Producten opnieuw te controleren. 
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5. Voor Producten of onderdelen van Producten die tijdens de garantieperiode vervangen 
zijn, gaat de garantieperiode opnieuw in vanaf de datum van levering van het 
vervangende Product. 

 
6. Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, wordt elke partij afzonderlijk gekeurd. 

Opdrachtnemer zal zich bij een afkeuring van een partij niet kunnen beroepen op de 
goedkeuring van een andere partij. 

 
7. Voor zover Opdrachtgever de zaken van Opdrachtnemer na keuring niet wenst af te 

nemen, is Opdrachtgever gerechtigd deze te weigeren. De afgekeurde Producten, 
vanaf de derde Werkdag na Schriftelijke kennisgeving van de afkeuring, gedurende 
acht (8) Werkdagen ter beschikking van Opdrachtnemer. Nadien kunnen zij door 
Opdrachtgever, hetzij voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar hem worden 
teruggezonden of voor rekening en risico van Opdrachtnemer worden vernietigd. 

 
8. In geval van afkeuring van de Producten tijdens of na de uitvoering van de 

Overeenkomst verblijven de risico’s welke samenhangen met de afgekeurde 
Producten bij Opdrachtnemer c.q. gaan deze risico´s over op Opdrachtnemer vanaf de 
datum van dagtekening van de in het vorige lid bedoelde mededeling. 
 

9. Opdrachtnemer houdt gedurende een, gelet op de aard van de geleverde Producten, 
redelijke termijn reserve onderdelen voorradig, ook indien hij de productie of import van 
die Producten staakt. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever altijd Schriftelijk en met de 
meeste spoed van zijn voornemen tot het staken van de productie of import van reserve 
onderdelen, dan wel van het voornemen van zijn toeleverancier(s) tot het staken van 
de productie op de hoogte te stellen. 
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C. Specifieke bepalingen van toepassing op de inkoop van Diensten door 
Opdrachtgever 
 
Artikel 24: Werkingssfeer 
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de inkoop van 
Diensten door Opdrachtgever de bepalingen onder C van deze Voorwaarden van toepassing. 
In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder C onderling tegenstrijdige 
clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder C.  
 
Artikel 25: Overeenkomst en leveringsvoorwaarden 
1. De te verrichten Diensten worden opgeleverd zoals specifiek in de Overeenkomst 

omschreven, inclusief de eventueel mee te leveren rechten en materialen via een 
Schriftelijk opleveringsprotocol. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Diensten 
mede verstaan de levering van alle materialen en bijbehorende hulpmiddelen 
(waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen van personeel) 
en documentatie, zoals bijvoorbeeld een EG-verklaring van overeenstemming, het 
technisch constructiedossier, de gebruiksaanwijzing of handleiding in de taal (talen) 
van het land van gebruik, tekeningen, beproevingscertificaten, kwaliteits-, keurings- en 
garantiecertificaten, onderhouds- en instructieboeken met handleiding en goed- en 
veiligheidsinformatie, zoals, maar niet beperkt tot Material Safety Data Sheets (MSDS). 
 

2. Als tijdstip waarop de te verrichten Diensten uitgevoerd dienen te zijn, geldt de dag en 
het tijdstip, zoals in de Overeenkomst staan vermeld. De Diensten worden geacht te 
zijn geleverd, nadat Opdrachtgever deze Schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 

3. Bij Diensten onder regie zullen wekelijks urenstaten van gewerkte uren ter accordering 
aan Opdrachtgever worden voorgelegd. Deze goedgekeurde staten zullen als bijlage 
bij de factuur worden meegezonden. In geval van vervanging van bij de te verrichten 
Diensten ingezette personeel mogen de kosten van kennisoverdracht aan en het 
inwerken van nieuw personeel niet in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 26: Personeel 
1. Opdrachtnemer handelt ten opzichte van het door hem voor het verrichten van de 

Diensten ingezette personeel conform de toepasselijke wet- en regelgeving en leeft de 
geldende arbeidsvoorwaarden na (waaronder maar niet beperkt tot een eventuele van 
toepassing zijnde cao). Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast. Opdrachtnemer werkt mee aan controle, audits of loonvalidatie door 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren van claims van personeel 
van Opdrachtnemer op grond van art. 7:616a BW.  
 

2. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever Schriftelijk en onverwijld in het geval van 
ontvangst van een klacht of claim van een personeelslid of een werknemersvereniging 
in verband met onderbetaling dan wel  een (on)aangekondigde inspectie van een 
toezichthouder verband houdend met de naleving door Opdrachtnemer van de in lid 1 
bedoelde toepasselijke wet- en regelgeving en/of arbeidsvoorwaarden. 
Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over de achtergrond, details en uitkomst van 
de klacht, claim of inspectie. Opdrachtnemer verleent medewerking aan bemiddeling 
door Opdrachtgever om tot een oplossing van een klacht of geschil over onderbetaling 
te komen. 
 

3. Opdrachtnemer garandeert bij een Overeenkomst voor het verrichten van Diensten dat 
het door hem daarbij ingezette personeel voor wat betreft opleidingsniveau, 
deskundigheid en ervaring voldoet aan de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde 
kwalificaties. Al het personeel dat Opdrachtnemer inzet om op de locaties van 
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Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten dient te beschikken over een geldig VCA 
certificaat. Indien Opdrachtnemer en/of personeel krachtens een publiekrechtelijk 
voorschrift in het bezit dient te zijn van een vergunning in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gecombineerde 
vergunning voor verblijf en arbeid voor buitenlandse werknemers dan wel enige andere 
noodzakelijke verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning, is Opdrachtnemer verplicht er 
voor zorg te dragen dat die vergunning in het bezit van Opdrachtnemer en/of het 
personeel is, daarvan aan Opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning 
voorafgaand aan de uitvoering in afschrift aan Opdrachtgever te overhandigen. 
Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde 
vergunning is vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te 
doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Hij stelt Opdrachtgever in 
kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk 
voorschrift kan opleveren. 

 
4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of nadeel voortvloeiende uit een 

(i) toerekenbare tekortkoming van lid 3 van dit artikel en/of (ii) een toerekenbare 
schending of vermeende schending van de publiekrechtelijke voorschriften als onder 
lid 3 van dit artikel bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav).  
 

5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren en gevrijwaard houden tegen alle acties, 
(rechts)vorderingen, procedures en van alle schade en andere aansprakelijkheden 
(waaronder maar niet beperkt tot kosten van juridische bijstand, griffierechten en door 
een toezichthoudende autoriteit opgelegde geldboetes) toegewezen, geleden, 
opgelegd of opgelopen ten gevolge van of in verband met een inbreuk en/of niet 
volledige naleving door Opdrachtnemer van het bepaalde in lid 3 van dit artikel of van 
een publiekrechtelijk voorschrift als in lid 3 bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot 
de Wav. 
 

6. Het door Opdrachtnemer ingezette personeel werkt volledig onder leiding, toezicht en 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Er zal nimmer sprake zijn van een 
dienstverband met Opdrachtgever.  

 
7. Opdrachtnemer dient alle verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en 

artikel 7:658 BW in acht te nemen met betrekking tot het personeel. Opdrachtnemer 
zal Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake vrijwaren. 

 
8. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat het personeel volledig en ten minste 

twee (2) dagen voor aanvang van de werkzaamheden geïnstrueerd wordt over de 
gangbare veiligheidsregels binnen de locaties van Opdrachtgever en eventuele risico’s 
verbonden aan de werkplek of het uit te voeren werk, alsmede ook de algemene 
risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer er op toe te zien en zich 
ervan te vergewissen dat het personeel zich houdt aan de regelgeving en voorschriften 
zoals deze bij Opdrachtgever gelden.  

 
9. Indien een personeelslid een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal 

Opdrachtnemer de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er 
zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de 
toedracht van het ongeval of de ziekte zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met 
redelijke mate van zekerheid kan worden uitgemaakt of en in hoeverre het ongeval of 
de ziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter 
voorkoming van een dergelijk beroepsongeval of dergelijke beroepsziekte. 
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10. Opdrachtnemer zal alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand) die het personeel in de uitoefening van de Overeenkomst 
lijdt aan het personeel vergoeden, inclusief schade aan hem toebehorende zaken, 
tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van het personeel. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tegen alle aanspraken van 
personeel ter zake vrijwaren. 

 
11. Onverminderd het voorgaande en het bepaalde in artikel 9 van deze Voorwaarden, is 

Opdrachtgever eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet-
nakoming van verbintenissen door het personeel en/of schade die direct of indirect 
door toedoen van het personeel is ontstaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tegen 
alle aanspraken terzake vrijwaren.   
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D. Specifieke bepalingen van toepassing op de Inhuur van personeel door 
Opdrachtgever 
 
Artikel 27: Werkingssfeer 
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de Inhuur van 
personeel door Opdrachtgever de bepalingen onder D van deze Voorwaarden van toepassing. 
In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder D onderling tegenstrijdige 
clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder D. 
 
Artikel 28: Uitvoering van de Overeenkomst 
1. In de Overeenkomst worden het in te zetten personeel, alsmede omschrijvingen, 

specificaties, condities en de nadere voorwaarden vermeld van de door 
Opdrachtnemer te leveren prestaties. 

 
2. Opdrachtnemer verplicht zich bij ondertekening van de Overeenkomst tot het ter 

beschikkingstellen van het overeengekomen personeel voor de overeengekomen duur 
en uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer draagt er 
zorg voor dat het ter beschikking gestelde personeel te allen tijde volledig op de hoogte 
is van de overeengekomen werkzaamheden. 

  
Artikel 29: Personeel 
1. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend betrouwbaar 

en gekwalificeerd (o.a. ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring) 
personeel aanwijzen dat in ieder geval geschikt is voor het verrichten van de 
overeengekomen werkzaamheden, past binnen het team waarin het personeel wordt 
ingezet en gerechtigd is om arbeid te verrichten. Het personeel dient de Nederlandse 
en/of Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, voldoende te beheersen om de 
werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.  
 

2. Opdrachtnemer verplicht zich personeel in te zetten dat voldoet en blijft voldoen aan 
de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.  

 
3. Opdrachtnemer zal personeel slechts vervangen, indien daarvoor aan de zijde van 

Opdrachtnemer zwaarwegende redenen bestaan. Voor iedere vervanging is 
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever vereist. Opdrachtgever is 
gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. In ieder geval mogen 
de kosten van kennisoverdracht aan en het inwerken van nieuw personeel niet in 
rekening worden gebracht. 

 
4. Bij iedere vervanging van het personeel zal Opdrachtnemer vervangend personeel 

beschikbaar stellen dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring minimaal van 
gelijk niveau is als het niveau van het ingezette personeel, zonder dat dit tot hogere 
kosten zal leiden voor Opdrachtgever.  

 
5. Opdrachtnemer is verplicht terstond mededeling aan Opdrachtgever te doen van 

iedere wijziging van de beschikbaarheid, blijvend of tijdelijk, van het ingezette 
personeel. Hieronder wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen ziekte, 
overlijden, beëindiging (arbeids-)verhouding tussen Opdrachtnemer en het personeel. 

 
6. Ingeval van langdurige ziekte (langer dan twee (2) weken) van het ingezette personeel 

dan wel ingeval van tussentijdse beëindiging van de inzet van personeel van 
Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat Opdrachtnemer zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen, een ander personeelslid ter 
beschikking stelt, tenzij Schriftelijk een andere termijn wordt overeengekomen. Indien 
Opdrachtnemer hieraan niet kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de 
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Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, Schriftelijk met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
7. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om haar goedkeuring aan de inzet van 

bepaald personeel van Opdrachtnemer te onthouden of in te trekken, indien zulks naar 
de mening van Opdrachtgever noodzakelijk is.  

 
8. Indien naar het uitsluitend oordeel van Opdrachtgever personeel van Opdrachtnemer 

niet (meer) bereid is of niet (meer) in staat is de arbeid naar behoren te verrichten en 
een goede uitvoering van de Overeenkomst vereist dat personeel wordt vervangen, is 
Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat Opdrachtnemer onverwijld, doch uiterlijk 
binnen vijf (5) Werkdagen, het betreffende personeelslid zal vervangen, waarbij 
hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing is. Indien 
Opdrachtnemer hieraan niet kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de 
Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, Schriftelijk met onmiddellijke ingang te 
ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
9. Indien het door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde personeel zich schuldig maakt 

aan wangedrag, diefstal of ongeoorloofd gebruik van eigendommen van 
Opdrachtgever, alsmede indien het ter beschikking gestelde personeel zich niet houdt 
aan de veiligheidsvoorschriften van Opdrachtgever, dan zal aan het betreffende 
personeelslid met onmiddellijke ingang het verdere verblijf in en de toegang tot de 
locatie van Opdrachtgever worden ontzegd en dient het betreffende personeelslid de 
bedrijfseigendommen van Opdrachtgever op haar eerste verzoek in te leveren. Tevens 
zal - voor zover van toepassing - aangifte bij de politie worden gedaan. Een en ander 
laat de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
Overeenkomst onverlet. 

 
Artikel 30: Beschikbaar te stellen faciliteiten/arbeidsomstandigheden 
1. Opdrachtgever stelt het personeel van Opdrachtnemer in staat de werkzaamheden 

naar behoren te verrichten en voorziet het personeel van Opdrachtnemer, tenzij 
Schriftelijk anders is overeengekomen, kosteloos van adequate werkruimten, kleding, 
apparatuur, materialen, gereedschappen en informatie voor zover noodzakelijk voor 
een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Alle door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer en het personeel beschikbaar gestelde informatie, kleding, apparatuur, 
hulpmiddelen en documenten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten daarvan, 
blijven eigendom van Opdrachtgever.  

 
2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving door het personeel van de 

geldende voorschriften van Opdrachtgever inzake de arbeidsomstandigheden. 
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het personeel met die voorschriften bekend is. 
Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te doen van iedere 
omstandigheid die inbreuk maakt op de geldende voorschriften inzake 
arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle 
aanspraken voortvloeiende uit het niet in acht nemen van het personeel van de bij 
Opdrachtgever geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden dan wel uit het 
niet of niet tijdig melden van inbreuken terzake. 

 
3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer zorg draagt voor zaken als bedoeld in 

lid 1 van dit artikel, is Opdrachtgever bevoegd tot inspectie en keuring daarvan. Een 
dergelijke inspectie of keuring, dan wel het nalaten daarvan, laat de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden dan wel voor de 
nakoming van wettelijke voorschriften door Opdrachtnemer onverlet. Opdrachtnemer 
vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken voortvloeiende uit het gebruik van de door 
haar ter beschikking gestelde zaken.  
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4. Indien zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel na voltooiing van de werkzaamheden 

niet onmiddellijk, dan wel met een gebrek, worden teruggegeven, is Opdrachtgever 
gerechtigd onverwijld de vervangingswaarde respectievelijk de kosten van herstel in 
rekening te brengen.  

 
Artikel 31: Toegang en beveiliging 
1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het personeel de richtlijnen, aanwijzingen en 

procedures, waaronder de huisregels, die door of namens Opdrachtgever inzake 
toegang en beveiliging worden gegeven, in acht neemt.  

 
2. Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van het personeel, dat door 

Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst wordt ingezet, vooraf verklaringen 
omtrent het gedrag worden overgelegd. 

 
3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het personeel dat bij Opdrachtgever 

werkzaamheden verricht, aan een veiligheidsonderzoek te onderwerpen. 
Opdrachtnemer zal aan dit onderzoek volledige medewerking verlenen. Opdrachtgever 
is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek, 
zonder opgave van redenen, te weigeren dat het betrokken personeelslid bij de 
uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet. 

 
4. Opdrachtgever is gerechtigd aan personeel van Opdrachtnemer de toegang tot een 

locatie van Opdrachtgever te weigeren, indien deze weigeren een onderzoek toe te 
staan naar de voorwerpen die worden meegevoerd. Een dergelijke weigering laat de 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst 
onverlet. 

 
Artikel 32: Werktijden  
1. De werkzaamheden worden bij Opdrachtgever uitgevoerd binnen de door 

Opdrachtgever vastgestelde werktijden gedurende de Werkdagen, tenzij in de 
Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Als Werkdagen worden uitsluitend in 
het kader van dit artikel ook de door Opdrachtgever aangewezen collectieve 
verlofdagen beschouwd. 

 
2. Indien Opdrachtgever zulks verlangt, zal Opdrachtnemer het personeel verplichten om 

een klokkaart, een badge of andere middelen te gebruiken voor de controle van de 
werktijden. 

 
3. Reistijd voor woon-werkverkeer valt buiten de werktijd. 
 
4. De dagen waarop het personeel verlof mag opnemen, worden in goed overleg tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld. Het voornemen tot het opnemen van 
verlof zal door het personeel zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden 
gemaakt. Over de door personeel opgenomen verlofdagen is Opdrachtgever geen 
betaling verschuldigd. 

 
5. Van overwerk is sprake, indien werkzaamheden worden verricht buiten Werkdagen en 

werktijden als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Werkzaamheden die aansluiten op de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde tijden en niet langer duren dan een half uur, worden in 
ieder geval niet als zodanig aangemerkt. Overwerk zal slechts worden verricht c.q. 
worden vergoed na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 
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Artikel 33: Arbeidsverhouding personeel 
1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van 

personeel dat bij hem in dienst is (op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst), 
blijft dit personeel gedurende de uitvoering van de Overeenkomst in dienst van 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor tijdige en 
volledige betaling van alle verschuldigde belasting en premies van welke aard dan ook 
ten aanzien van het door hem ter beschikking gestelde personeel. Opdrachtnemer 
vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen, naheffingen en eventuele boetes en 
rente die het gevolg zijn van niet, niet tijdige of niet gehele voldoening door 
Opdrachtnemer van deze verplichtingen.  

 
2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van 

personeel dat niet bij hem in dienst is, kan dat slechts na Schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht aan deze inzet voorwaarden te 
verbinden, mede ter zekerstelling van haar eventuele verplichtingen jegens derden, 
waaronder begrepen de Belastingdienst en de uitvoeringsinstelling. 

 
3. Er zal ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst geen dienstverband tussen het 

personeel en Opdrachtgever ontstaan. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen 
aanspraken van door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel terzake van 
het ontstaan van een arbeidsverhouding met Opdrachtgever. 

 
4. Indien Opdrachtgever onverhoopt als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt terzake 

premies Sociale Verzekeringen, Loonbelasting of welke belasting dan ook, heeft 
Opdrachtgever voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag, inclusief eventuele 
boetes en rente, het recht van regres op Opdrachtnemer. 

 
5. Indien Opdrachtgever ingevolge lid 4 van dit artikel naar verwachting bedragen zal 

moeten voldoen aan de Belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling, is Opdrachtgever 
gerechtigd deze bedragen met de door haar verschuldigde betaling te verrekenen.
  

 
Artikel 34: Voorwaarden, vergunningen, registratie, legitimatie 
1. Opdrachtnemer handelt ten opzichte van het door hem voor het verrichten van de 

Diensten ingezette personeel conform de toepasselijke wet- en regelgeving en leeft de 
geldende arbeidsvoorwaarden na (waaronder maar niet beperkt tot een eventuele van 
toepassing zijnde cao). Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast. Opdrachtnemer werkt mee aan controle, audits of loonvalidatie door 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren van claims van personeel 
van Opdrachtnemer op grond van art. 7:616a BW.  
 
 

2. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever Schriftelijk en onverwijld in het geval van 
ontvangst van een klacht of claim van een personeelslid of een werknemersvereniging 
in verband met onderbetaling dan wel  een (on)aangekondigde inspectie van een 
toezichthouder verband houdend met de naleving door Opdrachtnemer van de in lid 1 
bedoelde toepasselijke wet- en regelgeving en/of arbeidsvoorwaarden. 
Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over de achtergrond, details en uitkomst van 
de klacht, claim of inspectie. Opdrachtnemer verleent medewerking aan bemiddeling 
door Opdrachtgever om tot een oplossing van een klacht of geschil over onderbetaling 
te komen. 

 
3. Indien Opdrachtnemer en/of personeel krachtens een publiekrechtelijk voorschrift in 

het bezit dient te zijn van een vergunning in verband met de uitvoering van de 
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Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gecombineerde 
vergunning voor verblijf en arbeid voor buitenlandse werknemers dan wel enige andere 
noodzakelijke verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning, is Opdrachtnemer verplicht er 
voor zorg te dragen dat die vergunning in het bezit van Opdrachtnemer en/of het 
personeel is, daarvan aan Opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning 
voorafgaand aan de uitvoering in afschrift aan Opdrachtgever te overhandigen. 
Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde 
vergunning is vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te 
doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Hij stelt Opdrachtgever in 
kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk 
voorschrift kan opleveren. Al het personeel dat Opdrachtnemer inzet om op de locaties 
van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten dient te beschikken over een geldig 
VCA certificaat. 

 
4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of nadeel voortvloeiende uit een 

(i) toerekenbare tekortkoming van lid 3 van dit artikel en/of (ii) een toerekenbare 
schending of vermeende schending van de publiekrechtelijke voorschriften als onder 
lid 3 van dit artikel bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot de Wav.  
 

5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren en gevrijwaard houden tegen alle acties, 
(rechts)vorderingen, procedures en van alle schade en andere aansprakelijkheden 
(waaronder maar niet beperkt tot kosten van juridische bijstand, griffierechten en door 
een toezichthoudende autoriteit opgelegde geldboetes) toegewezen, geleden, 
opgelegd of opgelopen ten gevolge van of in verband met een inbreuk en/of niet 
volledige naleving door Opdrachtnemer van het bepaalde in lid 3 van dit artikel of van 
een publiekrechtelijk voorschrift als in lid 3 bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot 
de Wav. 

 
6. Opdrachtnemer is verplicht bij aanvang van de Overeenkomst een recente kopie van 

de inschrijving in het Handelsregister te verstrekken. Opdrachtnemer draagt er zorg 
voor dat er gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aantekening in het 
Handelsregister is opgenomen over het ter beschikking stellen van personeel (Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Het voorgaande geldt eveneens voor 
iedere partij waarvan Opdrachtnemer personeel inleent. Eventuele boetes als gevolg 
van het niet correct of niet op juiste wijze geregistreerd zijn, komen voor rekening van 
Opdrachtnemer. 

 
7. Opdrachtnemer is verplicht bij aanvang van de Overeenkomst de benodigde 

maatregelen te treffen om Opdrachtgever in staat te stellen de identiteit van het 
ingeschakelde personeel te controleren. 
 

  
Artikel 35: Verplichtingen ingevolge anti-misbruikwetgeving 
1. Opdrachtgever is gerechtigd van Opdrachtnemer opgave en inzage in het 

betalingsgedrag aan de Belastingdienst en uitvoeringsinstelling en desgewenst afgifte 
van de verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de Belastingdienst en de 
uitvoeringsinstelling te verlangen. 

 
2. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever op eerste verzoek volledige inzage te 

verlenen in de administratie die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst krachtens publiekrechtelijk voorschrift verplicht is bij te houden. 

 
3.  Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van Opdrachtgever een G-rekening openen. 

Opdrachtgever heeft hierbij het recht de betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer 
op te schorten totdat deze G-rekening geopend is. Opdrachtnemer verleent 
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Opdrachtgever het recht om een bedrag gelijk aan het loonbelasting-, sociale premies 
en omzetbelasting bestanddeel van elke factuur van de Opdrachtnemer rechtstreeks 
op deze G-rekening te storten, waarbij de bepaling van dit loonbelasting-, sociale 
premies en omzetbelasting bestanddeel ter discretie van Opdrachtgever is. Door 
storting op de G-rekening wordt Opdrachtgever geacht voor het bedrag van de storting 
bevrijdend te hebben betaald aan Opdrachtnemer. 

 
4. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever hierbij het recht om een bedrag gelijk aan het 

loonbelasting-, sociale premies en omzetbelastingbestanddeel van elke factuur van de 
Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Belastingdienst over te maken, waarbij de 
bepaling van dit loonbelasting-, sociale premies en omzetbelasting bestanddeel ter 
discretie van Opdrachtgever is. Door een dergelijke rechtstreekse storting wordt 
Opdrachtgever geacht voor het bedrag van de storting bevrijdend te hebben betaald 
aan Opdrachtnemer. 

 
Artikel 36: Tarieven 
1. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde tarieven voor het ingezette 

personeel zullen achteraf per de in de Overeenkomst vermelde periode, aan 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

 
2. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde tarieven worden berekend 

op basis van het feitelijk gewerkte aantal uren en het blijkens de Overeenkomst met 
betrekking tot het betrokken personeel geldende uur- of dagtarief. Door Opdrachtgever 
worden geen vakantiedagen, ziektedagen en/of andere verhinderdagen en/of 
ziektekosten vergoed. 

 
3. Het aantal gewerkte uren per personeelslid blijkt uit de tijdverantwoordingsformulieren 

die wekelijks per personeelslid worden ingevuld. De tijdverantwoordingsformulieren 
dienen door Opdrachtgever voor akkoord ondertekend te worden. Bij afkeuring van de 
formulieren door Opdrachtgever treden Partijen in overleg. 

 
4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat reistijd in verband met woon-werkverkeer niet 

in rekening wordt gebracht. In de Overeenkomst kan worden bedongen dat reiskosten 
(van de werkplek naar een derde en vice versa) op basis van een kilometervergoeding 
door Opdrachtgever worden vergoed.   
 

Artikel 37: Aansprakelijkheid 
Voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door personeel dat Opdrachtnemer ter 
beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever 
uitsluitend aansprakelijk als dat het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of 
onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst. 
Opdrachtnemer is daarnaast aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien  het personeel niet 
over de juiste vergunningen en registraties beschikt. 
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E. Specifieke bepalingen van toepassing op de uitvoering van Werkzaamheden 
 
Artikel 38: Werkingssfeer 
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de op de 
uitvoering van Werkzaamheden door Opdrachtnemer de bepalingen onder E van deze 
Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder E 
onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder E. 
 
Artikel 39: Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Uitvoering van de Overeenkomst zal in ieder geval plaatsvinden in overeenstemming 

met het Programma van Eisen van Opdrachtgever, het VGM-plan , alle andere 
documenten zoals procedures, specificaties, tekeningen, normen, enz., zoals ter hand 
gesteld door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. In het geval de bepalingen van het 
Programma van Eisen van Opdrachtgever, het VGM-plan , alle andere documenten 
zoals specificaties, tekeningen, normen, enz. onderling tegenstrijdige clausules 
zouden bevatten, prevaleren de bepalingen uit het Programma van Eisen, daarna het 
VGM-plan , daarna alle andere documenten zoals procedures, specificaties, 
tekeningen, normen, enz. 
 

2. De Overeenkomst is een resultaatsovereenkomst. De Werkzaamheden zullen volledig 
voldoen aan alle gestelde eisen en die van deugdelijkheid en vakmanschap. 
Opdrachtnemer is volledig bekend met alle eisen en wensen van Opdrachtgever en 
het doel waarvoor het Project gerealiseerd wordt. Opdrachtnemer verklaart bij uitstek 
geschikt te zijn om het Project te realiseren en garandeert Opdrachtgever dat het 
Project tijdig zal worden opgeleverd en volledig zal voldoen aan alle gestelde en te 
stellen eisen.  
 

3. Het Project dient op of voor de overeengekomen datum te zijn voltooid en alle 
gebreken, ontdekt tijdens inspectie door of namens Opdrachtnemer en/of 
Opdrachtgever moeten voor deze datum verholpen zijn. Kleine gebreken, ter 
beoordeling van Opdrachtgever, die een goed en veilig gebruik van het Project niet 
beletten of belemmeren en die binnen één maand na de inspectie kunnen worden 
hersteld, staan niet in de weg aan de vaststelling dat het Project is voltooid. 
Opdrachtnemer is gehouden deze bij inspectie ontdekte kleine gebreken, welke in een 
zogenaamde restpuntenlijst zijn vastgelegd, binnen één (1) maand na de inspectie 
kosteloos in orde te maken. 
 

4. Een verzoek van Opdrachtnemer tot wijziging van de oplevertermijn dient zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) Werkdagen nadat Opdrachtnemer verwacht dat 
de oplevertermijn niet gehaald wordt, Schriftelijk en gemotiveerd bij Opdrachtgever te 
worden ingediend. Als gegronde reden voor wijziging van de oplevertermijn wordt 
uitsluitend aangemerkt niet-toerekenbare vertraging, ontstaan door: (i) het niet 
nakomen door Opdrachtgever van een op Opdrachtgever rustende verplichting, 
waaronder mede begrepen het niet tijdig verstrekken van de documenten zoals 
genoemd in het Programma van Eisen, indien dit van invloed is op de oplevertermijn 
en indien dit binnen drie (3) Werkdagen Schriftelijk door Opdrachtnemer is 
medegedeeld; (ii) het opdragen door Opdrachtgever van substantiële wijzigingen in het 
Project of in de volgorde van uitvoering. 
 

5. Indien Opdrachtgever de indruk heeft dat het Project om welke reden dan ook mogelijk 
niet tijdig gereed zal zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op diens enkel verzoek 
volledig inzicht geven in de voortgang en planning van de lopende Werkzaamheden. 
 

6. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat met het beschikbare personeel en de 
voorhanden zijnde inrichtingen, de overeengekomen termijnen niet kunnen worden 
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aangehouden en dientengevolge extra personeel, de invoering van meer ploegen dan 
wel overwerk (zondagwerk daarbij niet uitgezonderd) of andere maatregelen benodigd 
zijn om tijdige oplevering te garanderen, dan moet Opdrachtnemer aan dit verlangen 
van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk voldoen. Opdrachtnemer kan hieraan geen 
recht op extra betaling ontlenen. 
 

 
Artikel 40: Nadere bepalingen uitvoering van Overeenkomst 
1. Vóór het begin van de uitvoering van de Werkzaamheden moet Opdrachtnemer zich 

een zelfstandig en volledig oordeel vormen omtrent de Bouwlocatie, deze met de 
contractdocumenten vergelijken en zich er van vergewissen onder welke 
omstandigheden de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en het Project moet 
worden gerealiseerd. 
 

2. Opdrachtnemer zal periodiek, alsmede telkens wanneer Opdrachtgever daartoe de 
wens uitspreekt, projectvergaderingen organiseren en bijwonen. Gedurende de 
uitvoering van de Werkzaamheden dient Opdrachtnemer middels een uitvoeringsplan 
en Schriftelijke rapportage Opdrachtgever met tussenpozen van vier (4) weken te 
informeren over de voortgang van zijn activiteiten. Deze rapportage dient te 
geschieden per periode van vier (4) weken binnen één (1) week na afloop van de 
periode waarop deze betrekking heeft. Indien Opdrachtgever hier om welke reden dan 
ook om verzoekt, zal de rapportagefrequentie worden verhoogd. 
 

3. Onderdeel van het uitvoeringsplan is een uitgewerkt VGM-plan inzake de doelmatige 
samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever teneinde onder meer de 
naleving van de op hen als werkgevers rustende verplichtingen ingevolge de 
Arbeidsomstandighedenwet te verzekeren. Opdrachtgever stelt in lijn met de 
Arbeidsomstandighedenwet een V&G-coördinator aan om het "AVR format VGM-plan" 
in gezamenlijkheid met de Opdrachtnemer op te zetten en op te volgen. Het VGM-plan 
dient door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd voor aanvang van de uitvoering van de 
Werkzaamheden en voorts door Opdrachtnemer te worden ondertekend. In het VGM-
plan worden onder meer opgenomen: 
- een overzicht van de bij het Project betrokken participanten (Opdrachtgever, 

Opdrachtnemer, onderaannemer, eventuele nevenonderaannemers) en de aard en 
tijdsbesteding van hun eerstverantwoordelijke functionarissen; 

- wie als coördinator de uitvoering van het VGM-plan zal bewaken en wie de 
eerstverantwoordelijke functionarissen van informatie zal voorzien; 

- afspraken over te nemen maatregelen en te volgen procedures, naar aanleiding 
van een inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden. De in het VGM-plan 
opgenomen maatregelen en procedures zullen zoveel mogelijk aansluiten op 
hetgeen in het milieukwaliteit zorgplan van Opdrachtgever is voorgeschreven. Bij 
tegenstrijdigheden of onduidelijkheden gaat het bepaalde in het milieukwaliteit 
zorgplan voor op het bepaalde in het VGM-plan. Bij wijzigingen in het 
uitvoeringsplan en voorts telkens wanneer daartoe vanuit het oogpunt van goed 
arbeidsomstandighedenbeleid aanleiding bestaat, zal het VGM-plan tussentijds 
worden aangepast. Opdrachtnemer garandeert jegens Opdrachtgever dat de uit 
het VGM-plan voortvloeiende verplichtingen ook door zijn eventuele 
onderaannemers zullen worden nageleefd. Deze garantie geldt onverkort bij 
tussentijdse wijzigingen van het VGM-plan. 

 
Artikel 41: Meer-/Minderwerk 
1. Opdrachtgever mag de omvang van de Werkzaamheden uitbreiden zonder dat 

Opdrachtnemer extra kosten in rekening kan brengen, indien de wijziging de waarde 
van € 5.000 niet overschrijdt, met een maximum van 5% van de aanneemsom. De 
wijziging dient middels een Schriftelijke Opdracht te worden vastgelegd, doch laat de 
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Overeenkomst verder onverlet. Indien reeds uitgevoerde Werkzaamheden opnieuw 
moeten worden uitgevoerd om redenen welke niet toe te rekenen zijn aan 
Opdrachtnemer, worden deze Werkzaamheden als wijziging vergoed via een aparte 
Schriftelijke Opdracht. Veranderingen en aanpassingen die voortvloeien uit de normale 
ontwikkeling van het ontwerpproces maken deel uit van de Overeenkomst.   
 

2. Opdrachtnemer moet Opdrachtgever uiterlijk vijf (5) Werkdagen na het vaststellen van 
de aard van de beoogde wijzigingen informeren of de wijzigingen extra betaling 
rechtvaardigen bij gebreke waarvan geacht wordt dat de wijzigingen geen extra kosten 
met zich meebrengen. 
 

3. Met betrekking tot de prijs voor uitbreidingen c.q. reducties wordt een bij de 
Overeenkomst gevoegde tarieven- en materiaaleenheidsprijslijst gehanteerd. Indien 
bedoelde prijslijst in de betreffende uitbreiding of reductie niet voorziet, kan 
Opdrachtgever zich uitspreken voor een vaste prijs of een vergoeding op basis van 
bestede tijd en gemaakte kosten dan wel enige andere vorm van honorering welke 
Opdrachtgever onder omstandigheden passend voorkomt. 
 

4. Wijzigingen worden eerst uitgevoerd na Schriftelijke Opdracht van Opdrachtgever. Bij 
wijzigingen moet Opdrachtnemer gebruik maken van het standaard formulier van 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 42: Ontwerp, levering, montage en keuringen 
1. Alle materialen moeten van een zodanige samenstelling zijn en een dusdanige 

behandeling hebben ondergaan, dat het Project zowel tegen langdurig continu-gebruik 
als tegen intermitterend gebruik bestand is. Het Project moet bij belastingen en in 
bedrijfstoestanden zoals vastgelegd in de ontwerpgegevens, betrouwbaar, rustig en 
zonder hinderlijke trillingen functioneren. Het Project moet zodanig geconstrueerd en 
uitgevoerd worden, dat het gemakkelijk kan worden gereinigd, onderhouden en 
hersteld. 
 

2. Tekeningen, werktekeningen en andere documenten welke door Opdrachtnemer zijn 
vervaardigd, worden aan Opdrachtgever overhandigd op de tijdstippen en 
overeenkomstig de eisen zoals in de Overeenkomst is bepaald. Tekeningen e.d. van 
onderaannemers worden door Opdrachtnemer gecontroleerd, voordat zij bij 
Opdrachtgever worden ingediend. De beoordeling van tekeningen e.d. door 
Opdrachtgever ontheft Opdrachtnemer in geen enkel opzicht van zijn 
verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan en zijn verplichting de Overeenkomst 
volledig na te komen. 
 

3. Eventuele werkzaamheden van Opdrachtgever beperken zich strikt tot datgene wat 
terzake tussen Partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer zorgt voor eigen 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), gereedschap, bouw- en 
montagewerktuigen. Zaken die onderdeel zullen gaan uitmaken van het Project 
worden, voor zover nodig, in eigendom overgedragen aan Opdrachtgever. Aanvoer op 
de Bouwlocatie geldt als levering van het eigendom aan Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer dient te allen tijde een gevolmachtigde op de Bouwlocatie aanwezig te 
hebben die hem zonder enige beperking vertegenwoordigt. Opdrachtnemer dient tijdig 
aan Opdrachtgever Schriftelijk mee te delen, wie als gevolmachtigde optreedt.  
 

4. Opdrachtnemer dient tijdig en in voldoende aantallen, deskundig, ervaren en vakkundig 
eigen personeel, met de vereiste kwalificaties zoals uitdrukkelijk in de Overeenkomst 
vermeld, in te zetten om de Werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren en tijdig 
te voltooien. De invulling van de sleutelpersonen terzake een Project is onderworpen 
aan de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal 
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geen personeel van het Project terugtrekken dan na Schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever.  
 

5. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het transport naar, van en op de Bouwlocatie 
en voor de opslag, bescherming en bewaking. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
veiligheid tijdens de uitvoering van het Project en zal alle maatregelen nemen om het 
Project, zijn personeel en andere personen, alsmede zijn eigendommen en die van 
Opdrachtgever en derden respectievelijk te beschermen tegen letsel, ziekte, 
ongevallen en schade. Hiertoe zal Opdrachtnemer, als onderdeel van het 
uitvoeringsplan, in ieder geval het al genoemde VGM-plan opstellen. Opdrachtgever 
kan aanvullende veiligheidsinstructies voorschrijven en/of terzake aanwijzingen geven. 
 

6. Opdrachtnemer is verplicht toe te laten, dat door of namens Opdrachtgever 
werkzaamheden op of in de nabijheid van de Bouwlocatie worden uitgevoerd. 
Belemmeringen, ongemakken of wachttijden die hiervan het gevolg kunnen zijn geven 
geen aanleiding om de termijn waarbinnen het Project voltooid moet zijn te verlengen. 
Evenmin bestaat aanspraak op financiële compensatie voor Opdrachtnemer. 
 

7. Opdrachtnemer zorgt voor eigen rekening voor voldoende behuizing, kleedlokalen, 
sanitair, kantinefaciliteiten, opslagplaatsen en transportinrichtingen op de Bouwlocatie 
binnen het door Opdrachtgever aangewezen gebied en ook overigens in 
overeenstemming met de aanwijzingen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zorgt voor 
eigen rekening tevens voor telefoon- en internetaansluitingen die nodig zijn voor de 
uitvoering van het Project. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan van voorzieningen, 
voor zover deze toebehoren aan Opdrachtgever, gebruik te maken. 
 

8. Vanaf het begin van de Werkzaamheden tot aan de ondertekening van het "Protocol 
Voorlopige Overname" moet Opdrachtnemer zorgen voor het schoonhouden en op 
orde houden van de Bouwlocatie, alsmede zorgen voor het afvoeren en zo nodig 
(doen) verwerken op zijn kosten en voor zijn risico van materialen en afval, voor zover 
dit een gevolg is van zijn Werkzaamheden, c.q. op een door Opdrachtgever 
goedgekeurde plaats waar het gestort c.q. verwerkt wordt op een milieutechnisch 
verantwoorde wijze. 
 

9. Inspectie en keuringen vinden plaats zoals aangegeven in de Overeenkomst. 
Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever en haar werknemers toegang (doen) verlenen 
tot alle werkplaatsen, waar de Werkzaamheden worden verricht en aan Opdrachtgever 
kosteloos alle benodigde gegevens ter beschikking stellen. 
 

10. Opdrachtgever kan verlangen dat materiaal- en/of ijkcertificaten van de gebruikte 
apparatuur worden overlegd en heeft het recht bij de keuringen geheel of ten dele 
gebruik te doen maken van de door Opdrachtnemer ter beschikking te stellen 
meetinstrumenten. 
 

11. De kosten van de voorgeschreven keuringen, waaronder begrepen maar niet beperkt 
tot toestellen, instrumenten, elektrische energie en het benodigde personeel, doch met 
uitzondering van de kosten van vertegenwoordigers en/of personeel van 
Opdrachtgever en van de kosten van op verlangen van Opdrachtgever ter beschikking 
te stellen meetinstrumenten door derden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Hierin 
zijn ook begrepen de kosten van keuringen vooraf. Opdrachtnemer draagt het risico 
van beschadiging of verloren gaan van materiaal, onderdelen enz., ten gevolge van de 
voorgeschreven keuringen. Extra keuringen welke niet dwingend worden 
voorgeschreven doch uitsluitend worden uitgevoerd op het verzoek van Opdrachtgever 
zijn voor rekening van Opdrachtgever; eventueel daaruit voortvloeiende consequenties 
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voor de levertermijn kunnen enkel aanvaard worden, wanneer zij vooraf Schriftelijk 
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter kennis worden gebracht. 
 

12. Onderdelen die niet in overeenstemming met de Overeenkomst zijn bevonden worden, 
afgekeurd door Opdrachtgever. Bij afkeuring is Opdrachtnemer verplicht op zijn kosten 
de keuring te doen herhalen totdat volledige goedkeuring is verkregen. Elke 
vervanging, reparatie of verbetering, die blijkens een keuring benodigd is, wordt 
onmiddellijk uitgevoerd en komt ten laste van Opdrachtnemer. 
 

13. Opdrachtgever kan verlangen, dat één of meer van de voorgeschreven keuringen 
zullen geschieden in laboratoria van derden. In dit geval komen alle aan de keuringen 
verbonden extra kosten, met inbegrip van die van het transport, voor rekening van 
Opdrachtgever en draagt Opdrachtnemer uitsluitend het risico van beschadiging of 
verloren gaan van de onderzochte onderdelen als gevolg van een niet voldoen aan de 
gestelde eisen.  
 

14. Indien eisen zijn gesteld, die niet door één der voorgeschreven keuringen worden 
geverifieerd, moet Opdrachtnemer door berekening of anderszins aannemelijk maken, 
dat aan de betrokken eisen is voldaan. 
 

15. Zodra de Werkzaamheden gereed zijn, meldt Opdrachtnemer dit Schriftelijk aan 
Opdrachtgever, waarna een gemeenschappelijke inspectie zal plaatsvinden. Van deze 
inspectie wordt door Opdrachtnemer een door beide Partijen te ondertekenen "Protocol 
Einde Montage" (of vergelijkbaar document) opgesteld. Geconstateerde 
tekortkomingen, welke het ondertekenen van het protocol naar de mening van 
Opdrachtgever niet in de weg staan, en de termijn waarbinnen deze naar het oordeel 
van Opdrachtgever verholpen dienen te zijn, worden in het protocol vermeld. 
 

16. Nadat het Project is voltooid zoals is gespecificeerd in het Programma van Eisen, alle 
technische beoordelingen, het uitvoeringsplan en alle tekortkomingen voor zover 
ontdekt tijdens de inspectie, naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn verholpen, 
wordt door Opdrachtnemer een "Protocol van Voltooiing" (of vergelijkbaar document) 
opgesteld en getekend door beide Partijen. Vervolgens wordt door Opdrachtnemer, 
naar tevredenheid van Opdrachtgever, een "Protocol einde koude IBS" (of 
vergelijkbaar document) opgesteld en ondertekend door beide Partijen. 
 

17. De bedrijfsvaardigheid van het Project wordt getest tijdens het proefbedrijf. Het 
proefbedrijf vindt plaats op de wijze en op het tijdstip als in het Programma van Eisen 
bepaald. 
 

18. Indien uit het proefbedrijf blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan en indien het 
Project tevens voldoet aan al het overige in de Overeenkomst gestelde, dan wordt het 
Project door Opdrachtgever voorlopig overgenomen en wordt een door Opdrachtnemer 
opgestelde Protocol Voorlopige Overname (of vergelijkbaar document) getekend door 
beide Partijen. 
 

19. Vanaf de ondertekening va het Protocol Voorlopige Overname gaat het risico van het 
Project van Opdrachtnemer over op Opdrachtgever. 
 

20. Indien aan alle voorwaarden is voldaan dan wordt aan het eind van de garantieperiode 
een door Opdrachtnemer opgestelde "Protocol Definitieve Overname" (of vergelijkbaar 
document) getekend door beide Partijen.  
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Artikel 43: Garantie 
1. Opdrachtnemer garandeert het gebruik van de juiste materialen die zonder 

uitzondering nieuw en ongebruikt zijn, een juiste constructie, bouwwijze en uitvoering 
van het Project. Opdrachtnemer garandeert voorts een goede werking, zodat 
overeengekomen garantiewaarden verwezenlijkt worden en de gegarandeerde 
eigenschappen worden behaald, een en ander in overeenstemming met het 
Programma van Eisen. 
 

2. De garantieplicht, de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
worden niet beperkt door het feit dat Opdrachtgever berekeningen, tekeningen, 
uitvoeringen en dergelijke heeft goedgekeurd of van opmerkingen heeft voorzien.  
 

3. Indien enig deel van het Project niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, zal 
Opdrachtnemer voor eigen rekening onmiddellijk die maatregelen treffen die nodig zijn 
om het Project alsnog in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst. Indien 
het opheffen van tekortkomingen of het aanbrengen van verbeteringen niet binnen de 
overeengekomen termijn plaatsvindt of indien zich laat voorzien dat dit het geval is, is 
Opdrachtgever gerechtigd deze werkzaamheden voor rekening van Opdrachtnemer uit 
te voeren of te laten uitvoeren na Schriftelijke aanzegging, zonder dat daartoe enigerlei 
toestemming of machtiging vereist is. Opdrachtgever is daarbij gerechtigd om van alle 
ter beschikking van Opdrachtnemer staande hulpmiddelen gebruik te maken. 

 
4. De garantieperiode gaat in na de ondertekening van het "Protocol van Voorlopige 

Overname". De duur van de garantieperiode wordt in de Overeenkomst vermeld, maar 
bedraagt ten minste vierentwintig (24) maanden. 
 

5. Voor onderdelen van het Project die tijdens de garantieperiode vervangen zijn, gaat de 
garantieperiode opnieuw in vanaf de datum van ingebruikname van het vervangende 
onderdeel. 
 

6. De Overeenkomst vermeldt de gegarandeerde eigenschappen. Het aantonen hiervan 
door garantieproeven geschiedt door en op kosten van Opdrachtnemer en in 
tegenwoordigheid van Opdrachtgever op de wijze en op de tijdstippen als in de 
Overeenkomst vermeld. 

 
Artikel 44: Personeel 
1. Opdrachtnemer handelt ten opzichte van het door hem voor het verrichten van de 

Diensten ingezette personeel conform de toepasselijke wet- en regelgeving en leeft de 
geldende arbeidsvoorwaarden na (waaronder maar niet beperkt tot een eventuele van 
toepassing zijnde cao). Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast. Opdrachtnemer werkt mee aan controle, audits of loonvalidatie door 
Opdrachtgever.  
 

2. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever Schriftelijk en onverwijld in het geval van 
ontvangst van een klacht of claim van een personeelslid of een werknemersvereniging 
in verband met onderbetaling dan wel  een (on)aangekondigde inspectie van een 
toezichthouder verband houdend met de naleving door Opdrachtnemer van de in lid 1 
bedoelde toepasselijke wet- en regelgeving en/of arbeidsvoorwaarden. 
Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over de achtergrond, details en uitkomst van 
de klacht, claim of inspectie. Opdrachtnemer verleent medewerking aan bemiddeling 
door Opdrachtgever om tot een oplossing van een klacht of geschil over onderbetaling 
te komen. 
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3. Opdrachtnemer garandeert bij een Overeenkomst voor het verrichten van Diensten dat 
het door hem daarbij ingezette personeel voor wat betreft opleidingsniveau, 
deskundigheid en ervaring voldoet aan de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vermelde 
kwalificaties. Al het personeel dat Opdrachtnemer inzet om op de locaties van 
Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten dient te beschikken over een geldig VCA 
certificaat. Indien Opdrachtnemer en/of personeel krachtens een publiekrechtelijk 
voorschrift in het bezit dient te zijn van een vergunning in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gecombineerde 
vergunning voor verblijf en arbeid voor buitenlandse werknemers dan wel enige andere 
noodzakelijke verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning, is Opdrachtnemer verplicht er 
voor zorg te dragen dat die vergunning in het bezit van Opdrachtnemer en/of het 
personeel is, daarvan aan Opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning 
voorafgaand aan de uitvoering in afschrift aan Opdrachtgever te overhandigen. 
Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde 
vergunning is vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te 
doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Hij stelt Opdrachtgever in 
kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk 
voorschrift kan opleveren. 

 
4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of nadeel voortvloeiende uit een: 

(i) toerekenbare tekortkoming van lid 3 van dit artikel en/of (ii) een toerekenbare 
schending of vermeende schending van de publiekrechtelijke voorschriften als onder 
lid 3 van dit artikel bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot de Wav.  
 

5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren en gevrijwaard houden tegen alle acties, 
(rechts)vorderingen, procedures en van alle schade en andere aansprakelijkheden 
(waaronder maar niet beperkt tot kosten van juridische bijstand, griffierechten en door 
een toezichthoudende autoriteit opgelegde geldboetes) toegewezen, geleden, 
opgelegd of opgelopen ten gevolge van of in verband met een inbreuk en/of niet 
volledige naleving door Opdrachtnemer van het bepaalde in lid 3 van dit artikel of van 
een publiekrechtelijk voorschrift als in lid 3 bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot 
de Wav. 

 
Artikel 45: Ketenaansprakelijkheid  

1. Opdrachtnemer dient een zodanige administratie voeren dat per project de loonsom 
kan worden vastgesteld. Opdrachtgever heeft altijd het recht deze administratie te 
controleren. Opdrachtnemer zal de werkelijke loonkosten op iedere factuur vermelden.
  
 

2. Opdrachtgever mag de door Opdrachtnemer met het Werk verband houdende 
"loonheffing", waarvoor zij op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk 
aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer betalen door storting daarvan op diens 
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (de G-rekening), 
waarbij de bepaling van loonheffing ter discretie van Opdrachtgever is. Ook mag 
Opdrachtgever de loonheffing rechtstreeks overmaken naar de Belastingdienst, 
waarbij de bepaling van loonheffing ter discretie van Opdrachtgever is. Door een 
dergelijke storting (al dan niet op de G-rekening) wordt Opdrachtgever geacht voor het 
bedrag van die storting bevrijdend te hebben betaald aan Opdrachtnemer. 
 

3. Indien de “verleggingsregeling BTW” op de Overeenkomst van toepassing is, zal 
Opdrachtnemer dit op iedere factuur vermelden. 
  
 

 
********************* 
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