Van Galen Projectenbedrijf B.V.
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Algemene Inkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap Van Galen Projectenbedrijf B.V., gevestigd te (3088
EG) Rotterdam aan van Maasdijkweg 66 en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer
76049019. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken Den Haag op 19 november
2019 onder nummer 76049019.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan
onder:
−
Opdrachtgever: Van Galen Projectenbedrijf
B.V.
−
Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon, het samenwerkingsverband of de rechtspersoon die
aan Opdrachtgever goederen levert, voor hem
diensten verricht of met Opdrachtgever is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene
aan wie Opdrachtgever een opdracht van andere aard (waaronder aanneming van werk)
heeft verstrekt;
−
Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze
Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing
zijn. Daaronder zijn in elk geval begrepen elke
overeenkomst van (onder)aanneming, elke
overeenkomst met betrekking tot de aankoop
van goederen voor en/of het afnemen van diensten, en iedere andere (inkoop)opdracht die
door Opdrachtgever wordt verstrekt;
−
Vertrouwelijke Informatie: alle van Opdrachtgever afkomstige informatie (waaronder ideeën,
kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die de Opdrachtnemer in het kader van (de uitvoering
van) de Overeenkomst ter kennis komt en die
door Opdrachtgever is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, (inkoop)orders, opdrachtbevestigingen, nadere overeenkomsten en andere
rechtshandelingen die betrekking hebben op de
totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst, ook indien de te leveren goederen of
diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn
omschreven.
2.2
In geval van (onder)aanneming zijn, voor zover
in de Overeenkomst of in het toepasselijke bestek niets anders is bepaald, naast deze Algemene Inkoopvoorwaarden tevens de Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en aanneming van werk van toepassing.

2.3

2.4

2.5

In het geval een Overeenkomst op enig onderdeel afwijkt van de inhoud van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, prevaleert op dat onderdeel
de inhoud van de Overeenkomst.
Afwijking van en aanvulling op deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en/of de Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en aanneming van
werk zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en
uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Opdrachtnemer verklaart met ondertekening van
de Overeenkomst deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever tijdig te hebben
ontvangen, stemt in met de toepasselijkheid
van deze voorwaarden, en doet - zo nodig afstand van een toepasselijk verklaring van
eventuele eigen inkoop- of algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene
voorwaarden van de wederpartij, onder welke
benaming dan ook, wordt door de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: De totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn onherroepelijk, tenzij uit de offerte of
aanbieding ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.
3.2 De Overeenkomst komt slechts tot stand indien
een offerte of aanbieding van Opdrachtnemer
door een daartoe bevoegd persoon namens Opdrachtgever uitdrukkelijk wordt aanvaard en vervolgens een inkooporder wordt verstrekt. Een
getekend exemplaar van de chauffeurslijst of de
pakbon wordt verondersteld een orderbevestiging te zijn.
3.3 Mondelinge orders of opdrachten binden Opdrachtgever niet, behoudens voor zover de mondelinge order of opdracht door een door Opdrachtgever aangewezen daartoe bevoegd persoon schriftelijk is bevestigd.
3.4 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een
offerte of aanbieding zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
3.5 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst
door de Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt
van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen, modellen,
specificaties, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze onverkort deel uit van deze
Overeenkomst.
Artikel 4: Prijzen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen en/of
aanneemsommen inclusief alle te maken kosten
en exclusief BTW.
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4.2

4.3

Indien Opdrachtnemer een bevoegdheid tot
prijsverhoging uitoefent, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder daardoor schadeplichtig te zijn, te
ontbinden, indien en voor zover die bevoegdheid
niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of op grond van enige wettelijke bepaling
aan de Opdrachtnemer toekomt.
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan vanaf de
totstandkoming van de Overeenkomst aan andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen dan Opdrachtgever
(bijvoorbeeld de eindgebruiker) prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als
een uitbreiding of wijzigingen van het werk van
Opdrachtnemer, behoudens
voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 5: Levering van zaken
5.1 Levering van goederen dient te geschieden op
de wijze en tijd, alsmede in de omschrijving,
kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de order of opdracht is aangegeven, met inachtneming van
eventuele schriftelijk wijzigingen die zich hebben
voorgedaan na de datum van de order of offerte.
5.2 Voor de interpretatie van leveringscondities is
van toepassing de ten tijde van het sluiten van
de Overeenkomst meest recente versie van de
Incoterms.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering D.D.P. (delivered duty paid/franco huis) op
het overeengekomen (verzend)adres, stipt op
het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn. Het voor levering overeengekomen tijdstip dan wel de voor levering overeengekomen termijn is steeds de fatale termijn.
Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor (delen van) de levering van
goederen is Opdrachtnemer in verzuim.
5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is
Opdrachtnemer niet gerechtigd tot het doen van
deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Algemene Inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.
5.5 Onder levering wordt mede verstaan de levering
van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie.
5.6 Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt
de levering uit te stellen zal Opdrachtnemer de
goederen deugdelijk en herkenbaar bestemd
voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren. Indien dit voor Opdrachtnemer extra
kosten meebrengt, overleggen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer vooraf over de verdeling van
die kosten en de wijze waarop deze worden verrekend.
5.7 De levering is voltooid op het moment dat de
goederen door of namens Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen en door Opdrachtgever

5.8

5.9

schriftelijk voor akkoord is getekend voor aflevering. Die ondertekening laat onverlet dat de geleverde goederen op de voet van artikel 7 van
deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen
worden afgekeurd.
Van de eventueel door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte ontwerptekeningen,
werk- en detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, designs,
kleuren, materialen en/of andere gegevens garandeert Opdrachtgever niet op voorhand dat
deze juist en adequaat zijn en derhalve zonder
enig nader onderzoek kunnen worden gehanteerd.
Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn leveringsverplichting op te schorten in geval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van (één van)
zijn verplichtingen.

Artikel 6: Uitvoering van diensten
6.1 De uitvoering van diensten dient te geschieden
op de wijze en tijd zoals in de order of opdrachtbevestiging is aangegeven.
6.2 Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor het verlenen van diensten is
Opdrachtnemer direct in verzuim.
6.3 De verlening van diensten is voltooid op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht dan
wel de verleende diensten heeft goedgekeurd.
6.4 Opdrachtnemer kan de uitvoering van diensten
slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden opdragen.
6.5 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en
draagt zorg voor de bij de te verrichten diensten
in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of
derden, overeenkomstig artikelen 12 en 15 van
deze voorwaarden.
6.6 Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn uitvoeringsverplichting op te schorten in geval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van (één van)
zijn verplichtingen.
Artikel 7: Keuring
7.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de
te leveren (dan wel geleverde) goederen aan
een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te
onderzoeken of geleverde diensten conform de
Overeenkomst zijn uitgevoerd. Opdrachtnemer
is verplicht daaraan zijn volledige medewerking
te verlenen.
7.2 In geval van afkeuring zal Opdrachtgever Opdrachtnemer van de keuringsuitslag en de reden
van afkeuring in kennis stellen. Opdrachtgever
zal de afgekeurde goederen voor rekening en
risico van Opdrachtnemer (doen) opslaan. Indien Opdrachtnemer de afgekeurde goederen
niet binnen een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de afkeuring heeft teruggehaald, kan Opdrachtgever deze goederen voor
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7.3

rekening en risico van Opdrachtnemer aan hem
retourneren. Indien Opdrachtnemer weigert de
goederen in ontvangst te nemen, kan Opdrachtgever deze goederen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer opslaan, verkopen of vernietigen.
Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een
keuring of onderzoek als bedoeld in artikel 7.1
dan wel aan het achterwege blijven daarvan
geen enkel recht ontlenen.

Artikel 8: Eigendom en risico
8.1
De eigendom en het risico van goederen gaat
van Opdrachtnemer op Opdrachtgever over op
het moment van levering, tenzij vooraf schriftelijk
anders is overeengekomen of de goederen tijdens of na de levering op de voet van artikel 5
van deze voorwaarden door Opdrachtgever worden afgekeurd. In dat geval blijft de eigendom en
het risico van de goederen bij de Opdrachtnemer, overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden.
8.2
Opdrachtnemer garandeert dat de onbezwaarde eigendom van goederen wordt verkregen.
8.3
Opdrachtnemer doet hierbij afstand van alle
rechten en bevoegdheden welke hem op grond
van het retentierecht of het recht van reclame
toekomen.
Artikel 9: Verpakking en verzending
9.1
Opdrachtnemer zal de goederen voor zijn rekening met inachtneming van de bij of krachtens wet gestelde eisen en op een voor de goederen geëigende manier verpakken. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende dan wel inadequate verpakking.
9.2
Bij iedere zending dient een paklijst te zijn gevoegd.
9.3
Eventuele door Opdrachtgever aan de verpakking en verzending gestelde bijzondere eisen
zullen, mits tijdig aan Opdrachtnemer gecommuniceerd, door Opdrachtnemer strikt worden nageleefd.
9.4
Opdrachtnemer dient verpakkingsmateriaal op
eerste verzoek van Opdrachtgever terug te nemen.
9.5
Retourzending van emballagematerialen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.
Artikel 10: Facturering en betaling
10.1 Facturen dienen ten minste te vermelden de datum en het nummer van de order of de Overeenkomst, het afleveradres, de leverdatum, de nettoprijs en het KvK- en btw-nummer van Opdrachtnemer. Voor het overige dienen de facturen van Opdrachtnemer te voldoen aan de eisen

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

10.8

10.9

zoals gesteld in de Wet op de omzetbelasting
1968, indien van toepassing aangevuld met vereiste gegevens die voortvloeien uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en aan de eisen zoals vermeld in de Overeenkomst. Bij elke factuur dient
de op deze factuur betrekking hebbende manurenregistratie te worden gevoegd.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer geven elkaar
over en weer toestemming om digitaal te factureren. Indien digitaal wordt gefactureerd, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan vooraf op
de hoogte stellen. Opdrachtnemer ziet erop toe
dat Opdrachtgever de digitale facturen daadwerkelijk ontvangt.
Betaling van de door Opdrachtnemer toegezonden facturen zal geschieden uiterlijk binnen 60
dagen na ontvangst van de factuur, mits de geleverde goederen dan wel de uitgevoerde diensten zijn goedgekeurd en alle eventuele bijbehorende documentatie is ontvangen.
Indien Opdrachtnemer enige verplichting uit
hoofde van de Overeenkomst niet, niet volledig
of niet voldoende nakomt, is Opdrachtgever onmiddellijk gerechtigd de betalingsverplichting
aan Opdrachtnemer onverwijld op te schorten.
Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze een erkenning of afstand van recht in.
Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever te
verrekenen met vorderingen die zij, uit welke
hoofde dan ook, heeft op Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de betaling van
vorderingen van Opdrachtgever op te schorten
of enige vordering van Opdrachtgever te verrekenen met een vordering die hij op Opdrachtgever mocht hebben of meent te hebben.
Om nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te stellen, is Opdrachtnemer
verplicht op eerste verzoek van Opdrachtgever
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie te doen afgeven door een voor Opdrachtgever acceptabele bankinstelling. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van
Opdrachtnemer.
Alle kosten die Opdrachtnemer maakt in verband
met de uitvoering van de Overeenkomst zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.
Wat betreft de mogelijke verschuldigdheid van
Opdrachtgever van wettelijke rente komen partijen ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW overeen dat de verschuldigde
vertragingsrente ten aanzien van handelsovereenkomsten niet hoger zal zijn dan de op de
overeengekomen uiterste dag van betaling geldende wettelijke rente in de zin van artikel 6:119
BW.

Artikel 11: Wijzigingen
11.1 Opdrachtgever is bevoegd de order ten aanzien
van de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren goederen te wijzigen en modificaties aan
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te brengen in tekeningen, specificaties en dergelijke.
11.2 Indien een zodanige wijziging naar het oordeel
van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
overeengekomen prijs, levertijd en/of kwaliteit
zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven,
Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.
11.3 Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd
naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk
zouden zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft Opdrachtgever het
recht de Overeenkomst te ontbinden door middel
van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden
kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op
grond van dit lid geeft Opdrachtnemer geen
recht op vergoeding van enigerlei schade.
11.4 Opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan
te brengen of door te voeren na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 12: Garantie
12.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren goederen dan wel de te verlenen diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie
omvat ten minste dat:
- de goederen beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
- de goederen nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
- de goederen dan wel de diensten geschikt
zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan wel de Overeenkomst
is gesloten;
- de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd;
- de goederen dan wel diensten voldoen aan
de bij of krachtens wet en/of toepasselijke
regels van zelfregulering gestelde eisen,
onder andere op het gebied van kwaliteit,
gezondheid, omgeving, veiligheid, milieu en
reclame;
- de goederen voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die
de goederen op de markt brengt; en
- de goederen voorzien en vergezeld zijn
van alle gegevens en instructies die nodig
zijn voor een juist en veilig gebruik.
12.2 Indien geleverde goederen - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijken
te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid, zal
Opdrachtnemer de goederen voor zijn rekening
en ter keuze van Opdrachtgever op diens eerste
verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

deze Algemene Inkoopvoorwaarden, onverminderd de andere rechten die de Opdrachtgever
toekomen als gevolg van deze tekortkoming,
waaronder het recht op schadevergoeding. Alle
in verband hiermee te maken kosten (inclusief de
kosten voor vervoer, reparatie en demontage)
komen voor rekening van Opdrachtnemer.
In spoedeisende gevallen en in gevallen waarin
na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs
kan worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft Opdrachtgever het recht herstel of
vervanging voor rekening van Opdrachtnemer
zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van de
plicht tot nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst.
Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten
dat hij zal tekortschieten in de uitvoering van de
Overeenkomst, is hij verplicht Opdrachtgever
hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling te
doen, onder opgave van redenen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval onverwijld bevoegd
de rechten uit te oefenen die hem krachtens de
wet en de Overeenkomst toekomen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
geldt een garantietermijn van vijf (5) jaren nadat
de goederen zijn geleverd dan wel de diensten
zijn uitgevoerd.
Een overeengekomen garantietermijn vangt opnieuw aan nadat het onder garantie uitgevoerde
herstel is geaccepteerd, de goederen onder garantie zijn vervangen of de geleverde dienst onder garantie is aangevuld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
In geval van faillissement van Opdrachtnemer is
Opdrachtgever gerechtigd, onverlet alle overige
aanspraken van Opdrachtgever op grond van de
wet, 15% van de voor de Opdracht overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer in rekening te
brengen en voor zover mogelijk te verrekenen
met de vorderingen van Opdrachtnemer, zulks
als vergoeding in verband met het feit dat Opdrachtgever ten gevolge van het faillissement
van Opdrachtnemer zijn aanspraken uit hoofde
van de met Opdrachtnemer overeengekomen
garanties niet zal kunnen uitoefenen.

Artikel 13: Geheimhouding
13.1 Opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Opdrachtgever afkomstige
Vertrouwelijke Informatie. Opdrachtnemer beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot
de personen die deze voor (de uitvoering van)
de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever maakt Opdrachtnemer geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Opdrachtnemer de Vertrouwelijke Informatie of enig deel
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daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.
13.2 De geheimhoudingsplicht bedoeld in het vorige
lid geldt niet voor informatie waarvan de Opdrachtnemer door middel van schriftelijke stukken kan aantonen dat deze:
- op het moment van openbaarmaking door
Opdrachtgever reeds algemeen bekend of
beschikbaar was of dit nadien is geworden,
anders dan door een doen of nalaten van
Opdrachtnemer; of
- door Opdrachtnemer zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door
Opdrachtgever geopenbaarde informatie; of
- op grond van de wet, enig voorschrift of
regel van een van overheidswege erkende
instantie, dan wel een bindende en niet voor
beroep vatbare uitspraak van een rechter of
een ander overheidsorgaan, door Opdrachtnemer openbaar moet worden gemaakt.
In dat geval zal Opdrachtnemer Opdrachtgever
hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Opdrachtnemer, in overleg met Opdrachtgever, kan worden
beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.
13.3 Opdrachtnemer is verplicht de verplichting als bedoeld in artikel 13.1 van deze algemene inkoopvoorwaarden op te leggen aan zijn werknemers
of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Opdrachtnemer
staat ervoor in en ziet erop toe dat deze werknemers en/of derden niet in strijd handelen met de
geheimhoudingsplicht.
13.4 Indien Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt dan wel er sprake is van een toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van deze verbintenis, is Opdrachtnemer
verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan
Opdrachtgever te vergoeden.
Artikel 14: Intellectueel eigendom
14.1 Indien en voor zover Opdrachtnemer ter zake
van door hem geleverde goederen en/of door
hem verleende diensten, inclusief de daarbij
behorende documenten, eigenaar of rechthebbende is van intellectuele eigendomsrechten die
betrekking hebben op die goederen of diensten,
waarvan Opdrachtnemer kan bewijzen dat die
voorafgaand aan inwerkingtreding van de Overeenkomst reeds bestonden en in eigendom waren bij Opdrachtnemer of dat zij onafhankelijk
van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn
ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd
en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien
van die intellectuele eigendomsrechten voor
enig doel dat verband houdt met de uitvoering
van de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht van

Opdrachtgever omvat mede het recht zodanig
gebruiksrecht te verschaffen aan zijn (mogelijke)
afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitoefening
van zijn bedrijf.
14.2 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde
goederen of verrichte diensten geen inbreuk zal
maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.
14.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen
aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in de voorgaande leden genoemde rechten en Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan
het gevolg is.
14.4 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle materialen, methodes, gegevens, tekeningen, informatie, verslagen, knowhow, uitvindingen, handelsgeheimen, verbeteringen,
technieken en andere resultaten, alsmede bijbehorende documentatie, die in verband met of als
gevolg van enige relatie (waaronder de Overeenkomst) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan, berusten vanaf het moment van
totstandkoming uitsluitend bij Opdrachtgever.
Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij
voorbaat onvoorwaardelijk en om niet die intellectuele eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een akte, dan wel een
andere formele handeling noodzakelijk is, zegt
Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe,
respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan Opdrachtgever die overdracht dan wel aantekening (of andere formele
handeling) te doen bewerkstelligen.
Artikel 15: Hulpmiddelen
15.1 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde
dan wel door Opdrachtnemer in het kader van de
Overeenkomst aangeschafte of vervaardigde tekeningen, betekeningen, modellen, mallen, gereedschappen, componenten, specificaties en
overige hulpmiddelen blijven of worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van
aanschaf of vervaardiging.
15.2 Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid
bedoelde hulpmiddelen zichtbaar te merken als
eigendom van Opdrachtgever, deze in goede
staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren - waarbij Opdrachtgever als verzekerde
wordt aangeduid - tegen alle risico's zolang hij
ten aanzien van die hulpmiddelen als houder
voor Opdrachtgever optreedt. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan enige aanduiding op de
hulpmiddelen omtrent eigendomsrechten van
Opdrachtgever te verwijderen of te wijzigen.
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15.3 De hulpmiddelen zullen aan Opdrachtgever worden geretourneerd op diens eerste verzoek
dan wel tegelijkertijd met de (laatste) levering
van de goederen waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.
15.4 Hulpmiddelen die door Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt worden op eerste verzoek van Opdrachtgever ter goedkeuring aan de Opdrachtgever
voorgelegd.
15.5 Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet (doen)
aanwenden voor of in verband met enig ander
doel dan de levering aan Opdrachtgever.
15.6 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.
15.7 Indien Opdrachtgever goederen ter beschikking
stelt aan Opdrachtnemer ter verwerking, vereniging of vermenging met goederen die geen eigendom van Opdrachtgever zijn,
dan wordt Opdrachtgever eigenaar van de aldus
ontstane goederen op het moment van verwerking, vereniging of vermenging.
15.8 Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft om aan
de in dit artikel genoemde verplichtingen te voldoen, kan Opdrachtgever onder meer zijn betalingsverplichting opschorten totdat aan deze verplichting is voldaan.
Artikel 16: Duurzaamheid
16.1 Opdrachtnemer wordt geacht in zijn bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van de
Overeenkomst in het bijzonder alle relevante
wet- en regelgeving in acht te nemen, waaronder
nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot mededinging, milieu
en arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer zal
zich voorts inspannen een bijdrage te leveren
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
16.2 Opdrachtnemer dient zich proactief in te zetten
om Opdrachtgever op mogelijkheden te wijzen
en te ondersteunen in het realiseren, en bij voorkeur overtreffen, van haar duurzaamheiddoelstellingen, met name op het gebied van CO2emissie reductie, energiebeheer, milieumanagement, integriteit en eerlijke handel. Op verzoek
van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voor eigen rekening medewerking verlenen bij het
transparant maken van duurzaamheidsaspecten
met betrekking tot een inkooporder of overeenkomst. Dit kan met name betrekking hebben op
een actueel CO2-emissie inventaris.
16.3 Indien een CO2-emissie-inventaris (“CO2 footprint”) wordt verlangd door Opdrachtgever, zal
Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever minimaal eenmaal per jaar de gevraagde informatie aanleveren of ter zake informatie verschaffen. Bij voorkeur dient de CO2

footprint, te zijn geverifieerd door een gecertificeerde instelling. Indien Opdrachtgever, in het
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen andere of aanvullende informatie verlangen, zal Opdrachtnemer hieraan eveneens medewerking verlenen.
Artikel 17: Aansprakelijkheid en verzekering
17.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever het recht om Opdrachtnemer te verplichten tot onmiddellijke gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan, voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
17.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade
die door Opdrachtgever wordt geleden, ongeacht of die schade is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van Opdrachtnemer of het gevolg is van enig
ander handelen of nalaten van Opdrachtnemer
dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden, voor zover dit verband houdt met
(de uitvoering van) de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade en gevolgschade. Daaronder worden in elk geval
(doch niet uitsluitend) begrepen bedrijfsschade,
milieuschade, schade aan materialen, materieel,
persoonlijke eigendommen van medewerkers en
andere zaken, letselschade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
17.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.3 van
deze voorwaarden, vrijwaart Opdrachtnemer
Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst.
17.4 Indien meerdere Opdrachtnemers in onderlinge
samenwerking de aanbieding hebben gedaan of
de Overeenkomst zijn aangegaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor
alle verplichtingen die voor de onderlinge samenwerking uit de Overeenkomst voortvloeien
alsmede voor het betalen van schadevergoeding
indien niet, niet tijdig of niet volledig aan de overeengekomen verplichtingen wordt voldaan en
voor de schade zoals bedoeld in dit artikel.
17.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij tegen
de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam is verzekerd, en verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de betreffende verzekeringspolis. Deze verzekeringsplicht strekt zich
tevens uit tot het personeel en de hulpmiddelen
die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de
Overeenkomst zijn betrokken.
17.6 Ook indien de verzekering in enig geval niet tot
uitkering overgaat of de door Opdrachtnemer
veroorzaakte schade niet door de verzekering
wordt gedekt, blijft de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onverkort gevestigd ten aanzien
van het volledige schadebedrag.
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17.7 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade
geleden aan de zijde van Opdrachtnemer of bij
de uitvoering van de Overeenkomst betrokken
derden, tenzij de schade het onmiddellijk en duidelijk gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel
van Opdrachtgever.
Artikel 18: Overmacht
18.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtgever of Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien en voor
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken wordt
hieronder mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen,
overheidsmaatregelen,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie. Onder overmacht aan de zijde
van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet
verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.
18.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat
Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
18.3 Ingeval van overmacht aan de zijde van een
partij wordt de nakoming van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur
van de overmachtsperiode, zonder dat partijen
over en weer tot enige schadevergoeding ter
zake gehouden zijn.
18.4 Indien de overmachtstoestand langer duurt dan
dertig (30) dagen, heeft de andere partij het recht
de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder
dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal
ontstaan.
18.5 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij slechts gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren voor zover dat deel zelfstandige waarde
heeft en de Opdrachtgever van die waarde voordeel heeft. Partijen zullen dergelijke facturen in
onderling overleg vaststellen.
Artikel 19: Ontbinding
19.1 Opdrachtgever is bevoegd naar zijn keuze de
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst
door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te

ontbinden, zonder dat Opdrachtgever gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, in het
geval dat:
- sprake is van een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van (één van)
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
- Opdrachtnemer kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen;
- Opdrachtnemer in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surseance van
betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtnemer, natuurlijk persoon, tot het van
toepassing verklaren van de wettelijke
schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd;
- Opdrachtnemer onder curatele of bewind
wordt gesteld;
- de onderneming van Opdrachtnemer wordt
verkocht of beëindigd;
- vergunningen van Opdrachtnemer die voor
de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn worden ingetrokken; of
- beslag wordt gelegd op een (belangrijk)
deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer.
19.2 Door de ontbinding worden de over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle door
Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding geleden schade.
Artikel 20: Overdracht
20.1 Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen
die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien
geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever.
20.2 Opdrachtnemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch
gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 21: Ongeldigheid van een of meer bepalingen
21.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid
van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de voorwaarden. Die bepalingen blijven volledig en onverkort van kracht.
21.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, zullen
partijen in overleg treden teneinde een bepaling
overeen te komen ter vervanging van de nietige
of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk
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het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer wordt beheerst door uitsluitend
Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
22.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, dan wel
overeenkomsten die daaruit voortvloeien of
daarmee verband houden, worden beslecht door
de rechtbank ‘s-Gravenhage.
Artikel 23: Slotbepaling
23.1 De Nederlandstalige tekst van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke
tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige
tekst en een vertaling in een buitenlandse taal
prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Aanvullende Voorwaarden inzake opdrachten
en het aannemen van werk ten behoeve van
de opdrachtgever
Artikel 24: Verplichtingen Opdrachtnemer
24.1 Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren op
een goed, deugdelijke en vakbekwame wijze
met inzet van terzake kundig personeel en met
toepassing van deugdelijk materieel. Zodanige
materialen dienen:
(i) geschikt te zijn voor het doel waarvoor zij
zijn bestemd;
(ii) in overeenstemming te zijn met de van
toepassing zijnde voorschriften en instructies van overheidsinstanties,
(iii) overheidsdiensten en nutsbedrijven; en
(iv) te voldoen aan eventuele aanvullende
eisen die door de Opdrachtgever zijn gesteld.
24.2 Opdrachtnemer is verplicht de door Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
24.3 Opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften
na te leven, welke betrekking hebben op de door
hem uit te voeren onderdelen van het werk, zoals Opdrachtgever deze zou moeten naleven indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren.
24.4 Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang
wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de
omstandigheden op het terrein en in de gebouwen waar de werkzaamheden moeten worden
verricht.
24.5 Opdrachtnemer is verplicht om de ter beschikking gestelde tekeningen en omschrijvingen te
controleren op fouten en onduidelijkheden en bij

ontdekking hiervan Opdrachtgever onverwijld in
te lichten.
24.6 Opdrachtnemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of ten dele aan een andere over te dragen dan wel het aan het opgedragen werk of een deel daarvan door een derde
in ‘onderonderaanneming’ te laten uitvoeren dan
na schriftelijke goedkeuring door Aannemer. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever te allen
tijde verantwoordelijk voor het aan hem uitbestede werk.
24.7 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van het
werk gebruik wenst te maken van (een) door een
derde ter beschikking gestelde werknemer(s)
geeft hij daarvan schriftelijke kennis aan Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever tegen gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) bezwaar heeft,
deelt hij dat binnen redelijke termijn aan Opdrachtnemer mede. Totdat de Opdrachtgever
schriftelijke goedkeuring heeft gegeven, is het de
Opdrachtnemer niet toegestaan gebruik te maken van werknemers van een derde. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever te allen tijde
verantwoordelijk voor de door hem ingeschakelde derden.
24.8 Het is Opdrachtnemer verboden om het in de
onderaannemingssom begrepen bedrag aan
verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden of,
onder welk titel dan ook, in eigendom over te
dragen.
Artikel 25: Verplichtingen in verband met wet- en
regelgeving en andere voorschriften
25.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met
alle wettelijke regelingen en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke Opdrachtgever krachtens de door Opdrachtgever
met diens opdrachtgever gesloten (hoofd) overeenkomst behoort na te leven en in acht te nemen bij de uitvoering van het werk waarvan
het werk een onderdeel vormt. Dat geldt tevens
voor de verplichtingen uit de CAO voor het
Bouwbedrijf, tenzij op de werknemers van Opdrachtnemer een andere CAO van toepassing
is.
25.2 Opdrachtnemer verplicht zich de in lid 1 bedoelde bepalingen na te leven en in acht te nemen.
25.3 Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Opdrachtgever onder meer te overleggen:
(a) zijn btw-nummer;
( b ) zijn inschrijfnummer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
(c) voor zover van toepassing, zijn aansluitingsnummer bij de onderlinge waarborgmaatschappij;
(d) een kopie van een vestigingsvergunning, voor zover vereist;
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25.4

25.5

25.6

25.7

(e) een omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer;
(f) het nummer van zijn G-rekening en
eventueel andere benodigde gegevens in
het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid;
Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor alle
vergunningen welke in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst eventueel van hem
worden verlangd.
Opdrachtnemer dient per maand een afschrift te
verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de
ontvanger der directe belastingen.
Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever wekelijks een manurenregister terzake van het aan
hem opgedragen werk te verstrekken. Het manurenregister dient onder meer de namen van alle
door Opdrachtnemer bij het werk ingeschakelde
werknemers te bevatten, alsmede een manurenverantwoording en de Burger Services Nummers van alle werknemers die door hem van
week tot week op het Werk zijn tewerkgesteld.
Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de
Wet arbeid vreemdelingen en vrijwaart Opdrachtgever van enige boetes of sancties wegens overtreding van die wet.

Artikel 26: Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
26.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt op
de in de Overeenkomst bepaalde dag. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in
enig overeengekomen tijdschema te maken.
Slechts de kosten die Opdrachtnemer aantoonbaar en naar redelijkheid moet maken in verband
met voornoemde wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
26.2 Indien het niet mogelijk is dat Opdrachtnemer op
de in de Overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, doch
uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als
door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.
26.3 Indien Opdrachtnemer niet in staat is op de
overeengekomen bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht Opdrachtgever zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen of zoveel werkdagen als door partijen is
overeengekomen, voor de overeengekomen
aanvangsdatum te waarschuwen.
26.4 Opdrachtnemer heeft het recht op verlenging
van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen

de in de Overeenkomst bepaalde termijn wordt
opgeleverd.
26.5 De termijnen als vermeld in het tijdschema zijn
fatale termijnen. Indien Opdrachtnemer zich niet
houdt aan het overeengekomen tijdschema dan
wel het tijdschema in enig onderdeel overschrijdt
dan wel zijn werkzaamheden niet afrondt binnen
de overeengekomen opleveringsdatum, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op vergoeding van alle schade en kosten die als gevolg
daarvan ontstaan, onverminderd enige andere
rechten die Opdrachtgever kan uitoefenen.
Artikel 27: Personeel, gereedschappen en materialen
27.1 De door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde personen zullen
voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde
bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan
de algemene eisen van vakbekwaamheid en
deskundigheid.
27.2 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever
sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is Opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging, met
inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit
artikel.
27.3 Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer geen
materiaal en gereedschappen ter beschikking,
tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
27.4 Ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer materialen en Gereedschappen ter beschikking
stelt, blijven deze eigendom van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden
van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf
of aan derden. Opdrachtnemer zal ze herkenbaar en duidelijk merken als eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is verplicht de door
Opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en materialen behoorlijk te gebruiken
en Opdrachtnemer dient deze gereedschappen
en materialen na beëindiging van de Overeenkomst terstond te retourneren aan Opdrachtgever.
Artikel 28: Meer- en minderwerk
28.1 Opdrachtgever heeft het recht te verlangen dat
Opdrachtnemer meer- en/of minderwerk verricht.
28.2 Meerwerk van de Opdrachtnemer wordt slechts
geaccepteerd wanneer daarvoor namens Opdrachtgever tevoren schriftelijk toestemming is
gegeven door een daartoe bevoegd persoon.
Zodra zich een noodzaak of aanleiding tot meerof minderwerk aandient, zal Opdrachtnemer
Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen.
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Artikel 29: Inspectie/goedkeuring
29.1 Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde inspecties en keuringen uit te voeren van het werk van
Opdrachtnemer. Deze bevoegdheid omvat
mede bevoegdheid tot inspectie en keuring van
alle door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst te gebruiken materialen en equipement.
29.2 Inspectie of goedkeuring door Opdrachtgever
ontslaat Opdrachtnemer nimmer van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloei(t)(en) uit de Overeenkomst en de Onderaannemingsvoorwaarden.
Artikel 30: Afdracht sociale verzekeringspremies
en loonheffing
30.1 Opdrachtgever heeft het recht de sociale verzekeringspremies en/of loonheffing welke door
Opdrachtnemer zijn verschuldigd met betrekking
tot het aan Opdrachtnemer opgedragen Werk
respectievelijk de ingeleende werknemer, maar
waarvoor Opdrachtgever ingevolge de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan
Opdrachtnemer te betalen door storting op diens
geblokkeerde rekening in de zin van de Invorderingswet 1990.
30.2 Opdrachtgever heeft voorts het recht de in het
vorige lid bedoelde sociale verzekeringspremies
en/of loonheffing op de onderaannemingssom in
te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Belastingdienst/Centrale Administratie te voldoen, indien Opdrachtgever redelijkerwijs van mening is dat zulks noodzakelijk is
om risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.
30.3 Indien Opdrachtgever redelijkerwijs van mening
is dat door Opdrachtnemer met betrekking tot
het aan hem opgedragen een hoger bedrag aan
sociale verzekeringspremies en/of loonheffing
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in
de Overeenkomst is vastgesteld, kan in overleg
met Opdrachtnemer dat percentage dienovereenkomstig worden gewijzigd.
30.4
Indien Opdrachtnemer redelijkerwijs van mening
is dat door hem met betrekking tot het aan
hem opgedragen werk een lager bedrag aan sociale verzekeringspremies en/of loonheffing verschuldigd is dan het percentage dat in de Overeenkomst is vastgesteld, kan in overleg met
Aannemer dat percentage dienovereenkomstig
worden gewijzigd.
30.5
Indien Opdrachtgever gebruik maakt van in lid 1
en/of lid 2 omschreven rechten, is hij voor de
daar bedoelde bedragen jegens Opdrachtnemer
gekweten.

werk respectievelijk met betrekking tot een ingeleende werknemer, heeft Opdrachtgever na betaling van de verschuldigde bedragen uit hoofde
van deze aansprakelijkstelling ten belope van
het gehele door hem voldane bedrag en alle aan
de aansprakelijkstelling verbonden kosten verhaal op Opdrachtnemer respectievelijk de uitlener.
Artikel 32: Zekerheidstelling
32.1
Opdrachtnemer is gehouden om op verzoek van
Opdrachtgever voldoende zekerheid te stellen,
door middel van het vestigen van een zekerheidsrecht of het verstrekken va een bankgarantie, voor de nakoming van zijn verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 31: Verhaal
31.1
Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor sociale verzekeringspremies en/of
loonheffing welke verschuldigd zijn met betrekking tot het aan Opdrachtnemer opgedragen
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