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Prijs
8.

De overeengekomen prijs is vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale
lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder
begrepen risico’s, zijn niet verrekenbaar. De door de Opdrachtnemer
berekende prijzen zijn – onder meer – gebaseerd op franco levering inclusief
emballage, gelost en getast op het werk, kosten van keuringen en dergelijke,
en indien werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd, inclusief
de kosten van horizontaal en verticaal transport.

9.

De Opdrachtnemer garandeert dat de afgegeven prijs alle werkzaamheden
en/of leveringen omvat die – direct of indirect – tot de werkzaamheden/
leveringen behoren die nodig zijn om de Overeenkomst compleet uit te
voeren.

A - ALGEMEEN
Definities
1.

Definities:
“Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden;
“Opdrachtgever”:
van der Horst bouwservice B.V. (KvK nummer: 16087384) en/of
van der Horst bouw en onderhoud B.V. (KvK nummer: 17226142) en/of
van der Horst projecten B.V. (KvK nummer: 17226130) en/of
van der Horst bouwmaterieel B.V. (KvK nummer: 16026214) en/of
een aan één van bovengenoemde vennootschappen gelieerde
vennootschap;
“Opdrachtnemer”: elk natuurlijk- of rechtspersoon met wie de
Opdrachtgever een Overeenkomst sluit;
“Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer ter zake van de levering van zaken en/of (onder)
aanneming van werk;
“Hoofdaannemingsovereenkomst”: de aannemingsovereenkomst
tussen de Opdrachtgever en diens Principaal;
“Principaal”: de Opdrachtgever van de Hoofdaannemingsovereenkomst.

Opschortende voorwaarden totstandkoming Overeenkomst
2.

De Overeenkomst wordt te allen tijde gesloten onder de opschortende
voorwaarden dat:
•
er een onvoorwaardelijke Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand
is gekomen tussen Opdrachtgever en Principaal;
EN
•
dat Principaal aan Opdrachtgever schriftelijke goedkeuring heeft
verleend aan de inschakeling van Opdrachtnemer door
Opdrachtgever.

Hoofdelijkheid
3.

Indien de Overeenkomst is gesloten tussen de Opdrachtgever en twee
of meer Opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit
die Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze
Opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel aansprakelijk
en hoofdelijk jegens de Opdrachtgever gebonden.

B - CONTRACTDOCUMENTEN EN PRIJS
Van toepassing zijnde documenten en voorwaarden
4.

Op de Overeenkomst zijn – naast het bepaalde in de Overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden – van toepassing:
•
de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012,
alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken (UAV 2012);
EN
•
alle op de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende
technische en administratieve bepalingen van het bestek (inclusief
eventueel daarin vermelde Algemene Voorwaarden), proces-verbaal
en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen;
EN
•
al het overige waardoor de Opdrachtgever uit hoofde van de
Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de Principaal gebonden
is, een en ander voor zover direct of indirect verband houdende met
de Overeenkomst.

5.

De Opdrachtnemer is verplicht om de documenten als bedoeld in het vorige
artikel te controleren op fouten en/of onjuistheden en/of onduidelijkheden en
om de Opdrachtgever voor dergelijke zaken schriftelijk – gemotiveerd – te
waarschuwen. Indien Opdrachtnemer bij een behoorlijke lezing en/of
interpretatie dergelijke fouten en/of onjuistheden en/of onduidelijkheden had
moeten ontdekken, en heeft nagelaten om de Opdrachtgever hiervoor te
waarschuwen, is hij aansprakelijk voor de gevolgen van deze fouten en/of
onjuistheden en/of onduidelijkheden.

6.

Opdrachtnemer kan zich nimmer op onbekendheid met enige krachtens het
vorenstaande toepasselijke bepaling of document beroepen. Indien één van
de documenten als bedoeld in het vorige artikel vóór of bij het sluiten van de
Overeenkomst ontbreekt of Opdrachtnemer niet ter beschikking zijn gesteld,
rust op de Opdrachtnemer de verplichting om dit terstond aan de Opdrachtgever te melden en de betreffende documenten schriftelijk op te vragen.
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In geval van onderlinge tegenstrijdigheid van contractdocumenten,
geldt het navolgende:
•
bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en het
bepaalde in de documenten bedoeld in artikel 4 respectievelijk het
bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in
de Overeenkomst;
•
bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden en het bepaalde in de documenten bedoeld in artikel 4,
prevaleert het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, tenzij op grond
van het bepaalde in voornoemde documenten voor de Opdrachtnemer
zwaardere verplichtingen gelden (alsdan prevaleert het bepaalde in die
documenten);
•
bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de documenten
genoemd in artikel 4, prevaleert het bepaalde waaruit voor de
Opdrachtnemer zwaardere verplichtingen gelden.

Meerwerk en hoeveelheid
10. Opdrachtnemer heeft geen recht op meerwerk (waaronder begrepen
overschrijding van eventueel overeengekomen stelposten of eventueel
overeengekomen afwijkingen van geschatte of verrekenbare hoeveelheden)
of bijbetaling in de breedste zin van het woord, behoudens indien en voor
zover uitsluitend projectleider van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dit
meerwerk / aanvullende werk vooraf schriftelijk, onder vermelding van de
overeengekomen kostprijs, heeft opgedragen. Meer- en minderwerken
dienen te worden verrekend conform de eenheidsprijzen waarop de Overeenkomst gebaseerd is. Hiertoe dient Opdrachtnemer voorafgaand aan het
aangaan van de Overeenkomst een gespecificeerde open begroting te verstrekken.
11. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht door Opdrachtgever doet een
eventueel recht van Opdrachtnemer op meerwerk of bijbetaling vervallen,
ook indien de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd. Enkel Opdrachtgever
is gerechtigd om van de procedure als bedoeld in het vorige en dit artikel
af te wijken. Afwijking brengt in geen geval met zich mede dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de hoofdregel als opgenomen in dit en het vorige artikel; het daarin bepaalde blijft te allen tijde onverkort van kracht.
12. Opdrachtnemer zal facturen voor meerwerk separaat aan Opdrachtgever
verzenden, niet eerder dan wanneer het gehele werk volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst door Opdrachtgever aan Principaal is overgedragen.
C - TRANSPORT, LEVERING EN ACCEPTATIE
Transport, levering en eigendomsovergang
13. Het transport van de zaken vindt voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer plaats. De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. De
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling
van deze verpakking. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden,
transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door
schuld van (werknemers van) de Opdrachtgever. Het in ontvangst nemen
van voor Opdrachtnemer op het werk te leveren goederen dient door het
personeel van Opdrachtnemer te geschieden.
14. De Opdrachtnemer is gebonden aan het in de Overeenkomst vastgestelde
tijdstip van levering, dan wel het door de Opdrachtgever vastgestelde
leveringsschema, met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is het
tijdstip c.q. het schema van levering nader vast te stellen door afroep
en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, zulks zonder dat
dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of enige andere vorm
van vergoeding.
Inspectie en keuring
15. De Opdrachtgever en/of zijn Principaal en/of de directie van het werk,
hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken/het (in
Uitvoering zijnde) werk –daaronder begrepen de daarvoor gebruikte
zaken- te inspecteren of te keuren. Alsdan zal de Opdrachtnemer zorgen
voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kan worden verlangd.
De kosten van deze keuring komen ten laste van de Opdrachtnemer in geval
deze zaken/het werk door de Opdrachtgever en/of zijn Principaal en/of
de directie van het werk zijn afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat
de Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze
voortvloeit uit de Overeenkomst of de wet.
Acceptatie en weigering
16. De levering wordt eerst geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard,
wanneer de levering is goedgekeurd.

1/4

Tot een maand na datum van levering hebben de Opdrachtgever en/of zijn
Principaal en/of de directie van het werk de bevoegdheid het geleverde af te
keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden gereclameerd,
indien en voor zover deze door de Opdrachtnemer mochten worden toegepast, tegenover de Opdrachtgever niet gelden.
17. In geval van afkeuring zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan in
kennis stellen. Door de afkeuring is de Opdrachtgever gerechtigd
betaling op te schorten. De Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste
verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is
de Opdrachtgever gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de
Opdrachtnemer te retourneren.
18. Onverminderd het recht van de Opdrachtgever om te zijner keuze de
Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en eventuele schadevergoeding
te vorderen, heeft de Opdrachtgever na afkeuring het recht binnen een
door hem te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel
aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding
gehouden te zijn.

26. De Opdrachtnemer verstrekt aan de Opdrachtgever de volgende
documenten/informatie van de werknemers, die uit hoofde van de
Overeenkomst werkzaam zijn:
a.
de naam, adres en woonplaats;
b.
de geboortedatum;
c.
het BSN (burgerservicenummer);
d.
een specificatie van de gewerkte uren;
e.
een kopie van het geldige paspoort of identiteitsbewijs van de werknemers;
f.
voor zover van toepassing: een geldige tewerkstellingsvergunning, een
geldige verblijfsvergunning, een geldige E101-verklaring;
g.
voor zover van toepassing: een geldige VAR (Verklaring
ArbeidsRelatie);

Levering certificaten e.d.

27. De Opdrachtnemer verstrekt aan de Opdrachtgever de naam van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (“UWV”) waarbij de
Opdrachtnemer is aangesloten alsmede zijn registratienummer bij het UWV
en de belastingdienst. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever
over het al dan niet voorhanden zijn van een geblokkeerde rekening
(“G-rekening”). Indien de Opdrachtnemer nog geen G-rekening heeft
geopend, zal de Opdrachtnemer een G-rekening openen.

19. Indien in de (Hoofd)Overeenkomst revisietekeningen, certificaten, attesten,
garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de Opdrachtnemer zorg, dat deze uiterlijk bij na levering van de zaken/oplevering
van het werk in het bezit van de Opdrachtgever zijn, tenzij in de
(Hoofd)Overeenkomst een eerder tijdstip is genoemd. Bij gebreke hiervan
kan de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen opschorten totdat deze
wel in zijn bezit zijn.

28. Zolang de Opdrachtnemer (een of meer van) de in de hier bovenstaande
artikelen vermelde verplichtingen niet nakomt, dan wel genoemde
documenten en/of gegevens niet (tijdig) verstrekt, is de Opdrachtgever
gerechtigd om alle betalingsverplichtingen op te schorten en/of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd zijn
recht op schadevergoeding.

Schade en verlies aan/van zaken

Uitbesteding en inlening arbeidskrachten

20. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen,
-constructies, materieel alsmede de nog niet in het werk opgenomen zaken
die door de Opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder
schade door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging
met inbegrip van brandstichting.

29. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever,
aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is het de
Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te besteden danwel gebruik te maken van ingeleende arbeidskrachten.

D - EIGENDOMSRECHTEN

30. Indien de Opdrachtnemer na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt respectievelijk sprake is van inlening van arbeidskrachten, is hij verplicht de bij of krachtens de wet gestelde administratieve voorschriften strikt
na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
21. Alle documenten die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft
verstrekt, of die de Opdrachtnemer in het kader en ter uitvoering van
de Overeenkomst heeft gemaakt of laten maken, blijven respectievelijk
worden eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft naast
de prijs die hij voor de opdracht van de Opdrachtgever ontvangt geen
recht op (extra) vergoeding voor deze documenten. De Opdrachtgever
geldt ook te allen tijde als maker of ontwerper van deze documenten.
Ook de rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten
als bedoeld in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en
Modellen, octrooirechten die rusten op al deze documenten, komen aan
de Opdrachtgever toe, met uitsluiting van ieder ander. De Opdrachtnemer
draagt, indien en voor zover nodig, door het sluiten van de Overeenkomst
deze rechten van intellectuele eigendom over aan de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever al deze
documenten aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen, bij gebreke
waarvan de Opdrachtgever alle (resterende) betalingsverplichtingen kan
opschorten, totdat deze door hem zijn ontvangen.
22. De Opdrachtnemer garandeert aan de Opdrachtgever dat (de uitvoering
van) de Overeenkomst geen inbreuk op enig recht van intellectuele
eigendom van derden zal opleveren. De Opdrachtnemer vrijwaart de
Opdrachtgever volledig voor aanspraken van derden wegens inbreuk op
deze rechten.
E - KETENAANSPRAKELIJKHEID EN INLENERS
Ketenaansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid
23. Opdrachtnemer (daaronder begrepen de, met toestemming van
Opdrachtgever, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden) dient zich
te houden aan de voorschriften en verplichtingen voortvloeiende uit de
artikelen 34 en 35 van de Invorderingswet.
24. Opdrachtgever heeft het recht de, ter zake van het aan Opdrachtnemer
opgedragen werk, verschuldigde premies loonbelasting, omzetbelasting en/of
sociale verzekeringspremies, waarvoor hij ingevolge de Wet Keten Aansprakelijkheid (artkelen 34 en 35 van de Invorderingswet 1990) hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde G-rekening, ofwel, indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel
komt dat zulks noodzakelijk is om het risico van de in voorgaande paragraaf
genoemde aansprakelijkheid te beperken, rechtstreeks te betalen aan de betreffende UWV en/of de Belastingdienst. Het in te houden bedrag zal gelijk
zijn aan het in de Overeenkomst vermelde bedrag per gewerkt uur.
Door de betaling van het ingehouden bedrag overeenkomstig het bovenstaande is de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer geheel gekweten
voor zover het dit bedrag betreft.
25. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen (onder meer op grond van
de wet of enige van toepassing zijnde CAO) jegens zijn werknemers
niet nakomt, en de Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld deze
verplichtingen na te komen, vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
en heeft de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer verhaal voor het
gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke handelsrente ex artikel
6:119a van het Burgerlijk Wetboek vanaf het tijdstip van betaling door de
Opdrachtgever.
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F - REGELGEVING EN OVERIGE VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
Wetten, voorschriften, vergunningen
31. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens
de wet gegeven voorschriften, welke de Opdrachtgever krachtens de door
hem met zijn Principaal gesloten Hoofdaannemingsovereenkomst bij de
uitvoering van het werk, waarvan het in de Overeenkomst omschreven
werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.
Aan de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk, waarvan
het aan de Opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt, verleende
vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor de Opdrachtnemer ter inzage.
32. De Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de in verband met de
uitvoering van zijn opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens zorgt
hij dat de door hem, na goedkeuring Opdrachtgever, eventueel in te schakelen derden beschikken over de vereiste vergunningen.
33. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens de Opdrachtgever:
a.
te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs van het UWV,
alsmede over een vestigingsvergunning, voor zover vereist, en deze
bescheiden op verzoek van Opdrachtgever te tonen;
b.
de Opdrachtgever desgevraagd een staat van alle te werk gestelde, al
dan niet ingeleende, werknemers te overhandigen;
c.
de Opdrachtgever op verzoek de loonstaten ter inzage te verstrekken,
wanneer de Wet Keten Aansprakelijkheid van toepassing is levert de
Opdrachtnemer elke week, ter ondertekening, een manurenregistratie
in bij de Opdrachtgever waarin onder meer is opgenomen de naam en
het adres van de werknemer, het registratienummer, het bruto dagloon
Wfsv en het aantal gewerkte uren;
d.
alle verplichtingen jegens de door de Opdrachtnemer te werk
gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers strikt na te komen;
e.
alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van (voorschot)premies
sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden
met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de
toepasselijke CAO stipt na te leven;
f.
periodiek een recente verklaring van de belastingdienst (niet ouder dan
3 maanden) inzake zijn betalingsgedrag betreffende de verschuldigde
(voorschot)premies sociale verzekering en loonbelasting en een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden) te overleggen;
g.
zijn administratie in te richten conform de wet en het bepaalde in de
Algemene Voorwaarden;
h.
de Opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te
verschaffen voor zijn administratie of voor die van zijn Principaal;
i.
de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt
aan Arbo- en milieubeleid van de Opdrachtgever. Er dient gewerkt
te worden volgens het Algemeen Informatie- en Instructieboek van der
Horst aannemers. Opdrachtnemer wordt geacht om volgens de in dit
handboek opgenomen regels en procedures te handelen;
j.
voorafgaande aan de uitvoering van het werk een conform de wettelijke
normen opgesteld V&G-deelplan aan te leveren. Alle in het kader van
dit artikel benodigde voorzieningen c.q. materiaal / materieel zijn voor
rekening van Opdrachtnemer;
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k.

l.

m.
n.

o.

p.

q.
r.

s.
t.
u.

zich uiterlijk twee weken voorafgaand aan uitvoering van haar werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van Opdrachtgever om planning, veiligheid en kwaliteit van het werk gezamenlijk te bespreken;
voor uitvoering van de Overeenkomst (ten minste leidinggevend) personeel in te zetten dat de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst;
zich dagelijks door beslissingsbevoegd leidinggevend personeel op de
bouwplaats te laten vertegenwoordigen;
haar werkzaamheden tijdens de op de bouwplaats geldende werktijden
uit te voeren, afwijkingen hiervan kunnen uitsluitend in overleg met Opdrachtgever worden overeengekomen.
deel te nemen aan overleg op het werk over veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, en zich te houden aan de afspraken uit dit overleg.
De eerstverantwoordelijke van Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor
aantoonbare instructie van en controle op naleving van de veiligheidsvoorschriften van zijn medewerkers en eventueel ingehuurd personeel.
zich voor en tijdens haar werkzaamheden te kunnen legitimeren met
een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Een kopie hiervan dient voor
aanvang van werkzaamheden aan de uitvoerder van Opdrachtgever te
worden verstrekt.
uitsluitend personeel in het bezit van een geldig VCA-certificaat in te
zetten.
zich aan het begin en eind van elke werkdag in te schrijven op de daarvoor bestemde presentielijst in de schaftkeet. Bij in gebreke blijven in
deze kan onze uitvoerder niet overgaan tot verbonning.
uitsluitend wettelijk goedgekeurd materieel in te zetten, en hiertoe de
bewijzen op aanvraag van Opdrachtgever te kunnen overhandigen.
bouwvuil (waaronder klein chemisch afval en verpakkingsmaterialen) in
welke zin dan ook dagelijks op te ruimen en af te voeren.
indien noodzakelijk, zorg te dragen voor een afsluitbare ruimte ten behoeve van opslag van materialen en materieel, positie hiervan op aangeven van uitvoerder van Opdrachtgever. Eventuele kosten voor verzekering zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer voert het werk aaneengesloten uit, overeenkomstig het
van de Opdrachtgever ontvangen tijdschema, waarbij de Opdrachtgever het
recht heeft de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw,
zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten aan Opdrachtnemer te
zijn gehouden.
40. Tot de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het
Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is opgenomen
en goedgekeurd.
41. Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele
boetes of kortingen die door de Principaal en/of (bouw)directie aan de
Opdrachtgever worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten
van) het werk ten gevolge van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen
vertraging, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding
en door de Opdrachtnemer verschuldigde boete op grond van de
Overeenkomst. De Opdrachtgever heeft het recht deze boetes, kortingen en
schade te verhalen op de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de
betalingen die de Opdrachtgever nog aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.
Opname en goedkeuring
42. Opname van het werk geschiedt op een – tot de Opdrachtgever – gerichte
aanvrage van de Opdrachtnemer waarin de Opdrachtnemer aangeeft op
welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvrage geschiedt schriftelijk,
tenzij anders overeengekomen.
43. De opname geschiedt zo spoedig mogelijk na de in het vorige artikel
bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opname wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste drie dagen voor de opname
kenbaar gemaakt. Opdrachtnemer dient bij de opname aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen.

G - VERZEKERING
Verzekering
34. Indien door de Opdrachtgever of zijn Principaal ten behoeve van de bouw
een “Construction All Risks” verzekering (CAR) is afgesloten, waarop de
Opdrachtnemer is meeverzekerd, kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
verzoeken hem een kopie van het certificaat van de verzekering (CAR) te
verstrekken. De Opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen die door de
verzekeringsvoorwaarden aan (mede) verzekerden worden opgelegd. Het
eigen risico dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de
Opdrachtnemer. Aanspraken onder de C.A.R.-verzekering ontstaan eerst
door een daartoe strekkende verklaring door de Opdrachtgever (of diens
Principaal) tegenover de verzekeraars. Materieel van Opdrachtnemer is niet
in deze CAR-verzekering opgenomen en dient door Opdrachtnemer zelf verzekerd te worden, inclusief eventuele gevolgschade.
35. De Opdrachtnemer is voorts verplicht de financiële gevolgen van zijn
aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever of derden te verzekeren, zonder
verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten
verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen van andere
partijen, al dan niet bekend aan de Opdrachtgever. Verzekering van zijn
aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
op grond van de Overeenkomst of de wet.
36. Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend
materieel dient de Opdrachtnemer het risico van aansprakelijkheid
voor schade jegens de Opdrachtgever en/of derden te verzekeren
overeenkomstig de wettelijke vereisten en overigens met inachtneming van
het van toepassing zijnde bestek en/of andere contractuele bepalingen.
De verzekeringspolissen dienen onder meer te voldoen aan de navolgende
voorwaarden:
de Opdrachtgever dient in verband met de Overeenkomst als
medeverzekerde op de polis van de Opdrachtnemer te worden
aangemerkt;
de motorrijtuigen- en werkmaterieelverzekeringen mogen geen
uitsluitingen bevatten ten aanzien van het zogenaamde werkrisico.
37. Op verzoek is Opdrachtnemer verplicht kopieën van de verzekeringspolissen
van de verzekeringsmaatschappijen aan de Opdrachtgever ter beschikking te
stellen, alsmede afschriften van de correspondentie premiebetalingen.
In geval de Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn
verzekeringsverplichtingen, is de Opdrachtgever gerechtigd deze
verplichtingen namens en voor rekening van de Opdrachtnemer na te
komen.
38. Onverlet latende aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer uit hoofde van
de Overeenkomst of de wet, dient de Opdrachtnemer vorengenoemde
aansprakelijkheden te verzekeren tot bedragen:
a.
welke de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen voorschrijft
ten aanzien van gebruik van motorvoertuigen en zelfrijdend
werkmaterieel;
b.
voor aansprakelijkheden, uit andere oorzaken dan bedoeld in het vorige
lid, tot een bedrag als vermeld in de Overeenkomst, bij gebreke
waarvan tenminste een verzekerd bedrag per gebeurtenis
ter grootte van €. 2.500.000,- is vereist.
H - OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN
Aanvang en oplevering van het werk; termijnen
39. De aanvangsdatum en/of leveringsdatum en opleveringsdatum staan
vermeld in de Overeenkomst danwel de planning.
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44. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste
geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de goedkeuring.
De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
45. De heropname na onthouding van goedkeuring geschiedt conform
bovengenoemde bepalingen.
46. De Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan
op eerste verzoek van de Opdrachtgever herstellen en/of vervangen, zonder
dat de Opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn,
onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor
ontstane schade en kosten. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel
daarvan heeft de Opdrachtgever voorts het recht de betaling van de op
dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.
47. Opname of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige
garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen
partijen gesloten Overeenkomst of de wet.
Onderhoudstermijn
48. De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het werk door
de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever en eindigt op het moment dat de
onderhoudstermijn die voor het totale werk tussen Principaal en
Opdrachtgever is overeengekomen eindigt, tenzij bij de Overeenkomst
anders is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij
(Hoofdaannemings-)Overeenkomst is bepaald, eindigt de onderhoudstermijn
twaalf maanden na oplevering van het werk door Opdrachtgever aan
Principaal. Indien binnen de Onderhoudstermijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden wordt de Onderhoudstermijn verlengd met eenzelfde termijn, ingaande op de dag na herstel van de tekortkomingen.
49. De Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de
Onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van de
Opdrachtgever voor eigen rekening tot genoegen van de Opdrachtgever
en binnen een door de Opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn te
herstellen. Opdrachtnemer is gedurende de Onderhoudstermijn aansprakelijk
voor alle kosten voor herstel van haar werkzaamheden, alsmede alle gevolgschaden, waaronder, doch niet uitsluitend, inkomstenderving als gevolg van
de gebreken en loon- en overige kosten van Opdrachtgever welke gemaakt
zijn als gevolg van de optredende gebreken. Opdrachtgever is gerechtigd
deze schaden te verrekenen met alle nog openstaande verplichtingen jegens
Opdrachtnemer.
50. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden
opgenomen om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, dit ter beoordeling van de Opdrachtgever.
I - FACTUREN EN BETALING
Facturen
51. De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te verzenden facturen
dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de wet op de
Omzetbelasting 1968. De Opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en
genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en
overzichtelijk te vermelden:
a.
tenaamstelling factuur aan de juiste B.V.;
b.
naam en adres Opdrachtnemer;
c.
het projectnummer;
d.
de kostencode;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

een aanduiding om welke termijn het gaat en het totaalbedrag van de
aanneemsom;
het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
de betalingstermijn welke op de betreffende factuur van toepassing is;
het omzetbelastingnummer van de Opdrachtnemer;
het loonbelastingnummer van de Opdrachtnemer;
een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b
Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is;
de omvang van de loonsom Wfsv opgenomen in het gefactureerde
bedrag (indien van toepassing);
het nummer van de G-rekening van de Opdrachtnemer (indien van toepassing).

52. Aan deze facturen dient Opdrachtnemer te hebben toegevoegd:
a.
een door Opdrachtnemer opgestelde en door Opdrachtgever voor akkoord gestempelde en ondertekende werkbon.
b.
een door Opdrachtnemer opgestelde mandagenstaat, waarop vermeld
de gewerkte uren per persoon, gespecificeerd bij naam, voorletters en
burger-servicenummer, door Opdrachtgever voor akkoord gestempeld
en ondertekend (indien van toepassing).
53. Facturen die niet aan de in voorgaande artikelen en overige in de
Overeenkomst gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te
worden genomen geretourneerd en niet betaald.

Wanneer materiaal door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, draagt
Opdrachtnemer zorg voor een economisch gebruik hiervan, zodat verliezen
tot een minimum beperkt blijven.
63. Opdrachtgever zal voor gebruikmaking door Opdrachtnemer van materieel
van Opdrachtgever kosten in rekening brengen. Door Opdrachtgever beschikbaar gesteld materieel dient dagelijks te worden schoongemaakt en opgeborgen. Kosten verbonden aan beschadigingen of vermissing van dit materieel, die naar het oordeel van Opdrachtgever te wijten zijn aan een onzorgvuldig gebruik of onvoldoende dagelijks onderhoud, komen voor rekening van Opdrachtnemer.
64. Opdrachtnemer mag ten behoeve van haar werkzaamheden kosteloos
gebruik maken van de op het werk aanwezige, door de uitvoerder van Opdrachtnemer aan te wijzen, schaftgelegenheid en van de tijdelijke bouwwater- en elektra-aansluitingen. Kosten als gevolg van uitvallen van energie- en
watervoorziening zijn niet verrekenbaar.
Reclame
65. Opdrachtnemer is zonder toestemming van Hoofdaannemer niet gerechtigd
haar werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst voor promotionele
doeleinden te gebruiken, zowel in beeld als geschrift.
Integriteit en geheimhouding

Betaling
54. De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen
termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na oplevering
van het werk. De Opdrachtgever zal slechts gehouden zijn tot betaling, indien
en voor zover Opdrachtnemer heeft voldaan aan alle vereisten en formaliteiten als vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

66. Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de
onderhavige Overeenkomst heeft gedaan, op een rechtmatige wijze tot stand
is/zijn gekomen, dus zonder onderling afstemmende gedragingen met mede
inschrijvers en/of andere derden die ertoe hebben gestrekt of ten gevolge
hebben dat de mededeling onrechtmatig is verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn verhoogd.

55. De Opdrachtgever zal de betalingen doen binnen de in de Overeenkomst
overeengekomen termijn na binnenkomst factuur en uitsluitend indien aan alle in het vorige artikel omschreven vereisten en voorwaarden is voldaan.
Deze betalingstermijn zal worden opgeschort gedurende door Opdrachtgever
collectief vastgestelde vrije dagen, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, alle vakantieperiodes.

67. De Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door
tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de
Principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen,
betreffende het werk waarvoor door de Opdrachtgever met Principaal
onderhandelingen worden gevoerd of reeds een aannemingsovereenkomst
is aangegaan.

Retentierecht

Gehele of gedeeltelijke ontbinding

56. Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van haar retentierecht als bedoeld
in artikel 3:290 BW.

68. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien en voor zover de Hoofdaannemingsovereenkomst eindigt, in welk geval de Opdrachtnemer recht
heeft op betaling naar de stand van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten. Opdrachtnemer heeft geen recht op schadevergoeding, op
welke grond dan ook.

J - AANSPRAKELIJKHEID
Aansprakelijkheid en vrijwaring
57. Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst en alle
documenten als bedoeld in artikel 4 en onverminderd aansprakelijkheid op
grond van de wet, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle gebreken in door
hem geleverde of gerealiseerd(e) zaken of werk en/of door hem begane
tekortkomingen. Opdrachtnemer garandeert gedurende de in de Overeenkomst te bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode geldt die eindigt
vijf jaar na einde van de onderhoudstermijn, dat de geleverde zaken en het
uitgevoerde werk en het ontwerp inclusief de daarvoor gebruikte zaken zijn:
van een goede kwaliteit, zonder gebrek (in onder meer product en/of
uitvoering en/of ontwerp), constructie, montage en materiaal;
EN
in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst en de daartoe
behorende documenten is bepaald en geschikt voor het doel waarvoor
zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in de Overeenkomst
en door of vanwege de overheid zijn gesteld.
58. Onverminderd de overige aanspraken van de Opdrachtgever, zal de
Opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor
eigen risico op eerste aanzegging van en in overleg met de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk herstellen.
59. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen
bedrijfsschade en gevolgschade, die de Opdrachtgever, de bij of voor hem
werkende personen of ondernemingen en derden (waaronder de Principaal,
overheid en andere instanties) ten gevolge van een aan de Opdrachtnemer
toerekenbare tekortkoming hebben geleden of lijden.
60. Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor letselschade en alle daaruit
voortvloeiende schade, veroorzaakt/toegebracht door zaken die de
Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt (zoals
bijvoorbeeld materieel, werktuigen, gereedschappen, alsmede gebruikte
materialen) aan in het vorige artikel genoemde kring van personen,
ondernemingen en derden.
61. Voor zover het door de Opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele
dan wel wettelijke verplichtingen, ten gevolge zou hebben dat de Opdrachtgever door derden (waaronder begrepen de Principaal) aansprakelijk wordt
gesteld, is Opdrachtnemer ter zake jegens Opdrachtgever volledig aansprakelijk en verplicht de Opdrachtnemer zich hierbij de Opdrachtgever voor alle
gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
K - OVERIGE BEPALINGEN

69. In de volgende gevallen is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en
is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding,
indien:
a.
Opdrachtnemer, althans bij hem in dienst zijnde natuurlijke personen, of
een aan haar gerelateerde onderneming, direct of indirect (mogelijk)
betrokken is bij een overtreding van (Europese) (mededingings)
regelgeving;
b.
de Opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen
(inclusief de verplichtingen in de Algemene Voorwaarden) niet of niet
tijdig nakomt;
c.
de Opdrachtnemer zijn faillissement of (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt, danwel de Opdrachtnemer failliet wordt verklaard,
of (voorlopige) surseance verkrijgt;
d.
de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming
of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn
onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er
anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
e.
op de zaken of een gedeelte van de zaken van de Opdrachtnemer,
conservatoir, of executoriaal beslag wordt gelegd;
f.
de Opdrachtnemer komt te overlijden.
70. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het
de Opdrachtnemer niet toegestaan rechten en/of vorderingen die de
Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst met de Opdrachtgever heeft of
zal verkrijgen (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde
bedrag aan (voorschot)premies sociale verzekeringen en belastingen,
waarvoor de Opdrachtgever ingevolge de wet aansprakelijk is) aan derden te
cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.
Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
71. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar
aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen
die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de
Bouw in Nederland, overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden
voor de dag van ondertekening van de Overeenkomst luiden.
72. Op alle geschillen is, naast de onderhavige Algemene Voorwaarden voor
Inkoop en Onderaanneming, het Nederlands recht van toepassing. Opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het vorige artikel een
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.

Materiaal, materieel en bouwplaats
62. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor al het in verband met het werk
benodigd materiaal en materieel.
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