
 

ALGEMENE INKOOP‐ EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (KORTWEG: INKOOP‐ / 
ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN) VAN  
 
HANDELSONDERNEMING TUIN‐BOUW B.V. 
GEVESTIGD TE S’GRAVENZANDE 
 
 
Artikel 1 ‐ definities 
In  deze  Algemene  Voorwaarden  wordt  onder  "de  Onderneming"  verstaan:  de  besloten  vennootschap 
Handelsonderneming Tuin‐Bouw., gevestigd te ’s Gravenzande. 
In  deze  Algemene  Voorwaarden  wordt  onder  "goed"  mede  verstaan  alle  werkzaamheden  en  diensten,  verband 
houdende met de levering van een goed, voor zover deze niet vallen onder "werk". 
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "werk" verstaan de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten 
van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met levering van zaken.  
De  bepalingen,  van  toepassing  op  de  overeenkomst  terzake  van  levering  van  goederen,  zijn  in  deze  voorwaarden 
opgenomen onder: 
‐  hoofdstuk I ‐ algemeen deel, en 
‐  hoofdstuk II ‐ bijzonder deel: inkoopvoorwaarden. 
De  bepalingen,  van  toepassing  op  de  overeenkomst  terzake  van  uitvoering  van werken,  zijn  in  deze  voorwaarden 
opgenomen onder: 
‐  hoofdstuk I ‐ algemeen deel, en 
‐  hoofdstuk III ‐ bijzonder deel: onderaannemingsvoorwaarden. 
 
HOOFDSTUK I ‐ ALGEMEEN DEEL 
 
Artikel 2 ‐ overeenkomst 
1.  Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is 
eerst  bindend  indien  deze  schriftelijk  tot  stand  is  gekomen.    Een  overeenkomst  komt  schriftelijk  tot  stand  op  het 
moment  van  ondertekening  van  het  contract  door  de  Onderneming  en  de  Opdrachtnemer,  of  op  de  dag  van 
verzending  van  de  schriftelijke  opdrachtbevestiging  door  de  Onderneming.  Mondelinge  toezeggingen  door  en 
afspraken met ondergeschikten van de Onderneming binden de Onderneming niet. 
2.  Het contract geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer. De 
opdrachtbevestiging  van  de Onderneming wordt  geacht  de  inhoud  van  de  overeenkomst  juist  en  volledig weer  te 
geven, tenzij de opdrachtnemer binnen zeven kalenderdagen na de datum van verzending van de opdrachtbevestiging 
schriftelijk zijn bezwaar aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.  In dat geval  is ook de Onderneming niet meer 
aan de opdrachtbevestiging gebonden. 
3.  Elke  overeenkomst  is  aangegaan  onder  de  ontbindende  voorwaarde,  dat  het werk,  in  verband waarmee  de 
overeenkomst tot stand is gekomen, geen doorgang vindt.  
4.  Bij uitstel van de aanvang van het werk,  in verband waarmee de overeenkomst tot stand  is gekomen, blijft de 
Opdrachtnemer  tot  twee maanden na het  tijdstip, waarop door hem  ingevolge de overeenkomst de  goederen/het 
werk moesten worden geleverd/aangevangen, aan de overeenkomst gebonden. De Onderneming heeft  in het  in de 
vorige  alinea  bedoelde  geval  het  recht  om  door  een  enkele  schriftelijke  kennisgeving  aan  de  Opdrachtnemer  de 
opdracht te annuleren, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  Indien de Onderneming van dit 
recht geen gebruik maakt, zal de overeenkomst na verloop van het in de eerste alinea in dit lid bedoelde termijn van 
rechtswege zijn ontbonden, zonder dat partijen deswege jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 
5.  Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids‐, kwaliteits‐ en/of andere voorschriften 
en/of documenten die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij 
hij  de  Onderneming  onverwijld  schriftelijk  het  tegendeel  meedeelt.  In  dit  laatste  geval  zal  de  Onderneming  de 
Opdrachtnemer over deze voorschriften en documenten nader inlichten. 
6.  De Opdrachtnemer dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van voor de uitvoering van 
de  overeenkomst  noodzakelijke  toestemmingen,  vergunningen  of  licenties  en  voor  naleving  van  daarin  of  daarbij 
gestelde  voorwaarden.  Voor  niet‐tijdige  verkrijging  of  niet‐verkrijging  van  de  hier  bedoelde  toestemmingen, 
vergunningen  of  licenties,  respectievelijk  voor  de  niet‐naleving  van  daarin  of  daarbij  gestelde  voorwaarden  is 
uitsluitend de Opdrachtnemer  aansprakelijk,  terwijl de Opdrachtnemer de Onderneming  vrijwaart  voor  alle daaruit 
voortvloeiende schade en kosten. 
7.  Eenzijdige  annulering  zijdens de Opdrachtnemer  is ongeldig,  tenzij de Onderneming  zich  schriftelijk met een 
dergelijke annulering akkoord verklaart. 
 
Artikel 3 ‐ eigendom bescheiden, modellen e.d. 
1.  De  Onderneming  blijft  te  allen  tijde  eigenaar/rechthebbende  van  de  mededelingen,  gegevens,  opgaven, 
modellen,  gereedschappen  e.d.,  door  de Onderneming  in  het  kader  van  de  overeenkomst  aan  de Opdrachtnemer 
verstrekt, of die, welke de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst heeft gemaakt of heeft laten maken.  
2.  De Onderneming wordt geacht de ontwerper en maker daarvan te zijn. De Opdrachtnemer zal deze goederen 
uiterlijk bij de levering van de goederen/oplevering van het werk aan de Onderneming retourneren c.q. ter beschikking 
stellen, bij gebreke waarvan de Onderneming gerechtigd is de door haar te verrichten betaling op te schorten, totdat 
deze door haar zijn ontvangen. 
3.  De Opdrachtnemer draagt het risico voor de  in  lid 1 van dit artikel bedoelde goederen totdat deze door hem 
overeenkomstig het in lid 2 van dit artikel bepaalde aan de Onderneming ter beschikking zijn gesteld. Tot dat tijdstip is 
de Opdrachtnemer  gehouden  deze  zaken  voor wie  het  aangaat  te  verzekeren  en  verzekerd  te  houden  tegen  alle 
schade die aan deze goederen kan ontstaan en voorts deze goederen als een goed huisvader te beheren.  
4.  De Opdrachtnemer zal de  in  lid 1 van dit artikel bedoelde goederen uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve 
van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst met  de Onderneming  en  deze  zonder  voorafgaande  toestemming  van  de 
Onderneming niet voor andere doeleinden gebruiken, vermenigvuldigen, of ‐ op welke wijze of in welke vorm ook ‐ aan 
derden afstaan of voor derden toegankelijk maken. 
5.  De  Opdrachtnemer  is  gehouden  tot  geheimhouding  tegenover  derden  van  alle  in  dit  artikel  genoemde 
goederen,  alsmede  van  bedrijfsinformatie  en  know‐how  in  de meest  ruime  zin  van  het woord,  afkomstig  van  de 
Onderneming, die door de Onderneming  en/of  in het  kader  van de overeenkomst  te  zijner  kennis  zijn  gebracht of 
gekomen.  
 
Artikel 4 ‐ onjuistheden‐onvolkomenheden in tekeningen e.d. 
De  Opdrachtnemer  is  verplicht  de  Onderneming  te  wijzen  op  onjuistheden  of  onvolkomenheden  in  de  door  de 
Onderneming  ter  beschikking  gestelde  tekeningen,  berekeningen,  in  de  door  de  Onderneming  voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, alsmede  in de door haar ter beschikking gestelde materialen,  (hulp)materieel,  indien en 
voor zover deze voor hem kenbaar zijn. De Opdrachtnemer is voorts verplicht de Onderneming opheldering te vragen 
over  eventuele  onduidelijkheden,  die  hij  in  deze  bescheiden,  constructies  en werkwijzen  ontmoet,  alvorens  hij  tot 
uitvoering van de overeenkomst overgaat, of met de verdere uitvoering daarvan doorgaat. 
 
Artikel 5 ‐ wijzigingen 
De Opdrachtnemer is gehouden om ‐uitsluitend‐ op schriftelijk verzoek van de Onderneming alle veranderingen in de 
overeenkomst uit te voeren, die technisch mogelijk zijn. De wijziging  in de prijs en/of  levertijd, die dit tot gevolg kan 
hebben, wordt ten spoedigste schriftelijk aan de Onderneming meegedeeld, doch uiterlijk binnen één week na het in 
de vorige alinea van dit artikel bedoelde schriftelijke verzoek. Leidt de wijziging  in de overeenkomst tot nieuwe prijs 
en/of levertijd, dan heeft de Onderneming het recht om ongewijzigde, danwel een voor haar aanvaardbare gewijzigde 
uitvoering van de overeenkomst  te verlangen, of de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk  te ontbinden 
overeenkomstig hetgeen in artikel 16 van deze voorwaarden is bepaald, zonder deswege tot vergoeding van schade en 
kosten gehouden  te zijn. Hetgeen  in dit artikel  is bepaald,  is niet van  toepassing op de wijzigingen van de opdracht 
ingevolge de artikelen 20, lid 4 en 25, lid 1. 
 
Artikel 6 ‐ verbod tot het doen van aanbiedingen e.d. aan de opdrachtgever 
De  Opdrachtnemer  zal  zich  algeheel  onthouden  van  het  rechtstreeks  of  door  tussenkomst  van  derden  doen  van 
prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever van de Onderneming betreffende de goederen of het werk, 
waarvoor door de Onderneming met de Opdrachtnemer onderhandelingen worden gevoerd of een overeenkomst  is 
gesloten.  
 
Artikel 7 ‐ certificaten e.d. 
Indien in de overeenkomst certificaten, attesten en/of instructieboeken worden verlangd, zal de Opdrachtnemer deze 
ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken na  levering van de goederen/oplevering van het werk,  in het bezit 

van de Onderneming stellen, bij gebreke waarvan de Onderneming gerechtigd is de betaling op te schorten totdat deze 
door haar zijn ontvangen.  
 
Artikel 8 ‐ industriële en intellectuele eigendomsrechten 
1.  De Opdrachtnemer  staat  ervoor  in,  dat  de  goederen  geen  inbreuk maken  op  enig  recht  van  industriële  of 
intellectuele eigendom van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart de Onderneming en haar opdrachtgever(s) voor alle 
aanspraken te dezer zake en zal aan de Onderneming respectievelijk haar opdrachtgever(s) alle daardoor veroorzaakte 
schade en kosten vergoeden. 
2.  De Onderneming is rechthebbende op alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door c.q. 
het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtnemer, zijn personeel of derden die door de 
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De Opdrachtnemer vrijwaart de Onderneming 
voor  alle  aanspraken  van  derden  met  betrekking  tot  deze  rechten  en  zal  aan  de  Onderneming  alle  daardoor 
veroorzaakte schade en kosten vergoeden. 
3.  De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Onderneming eraan meewerken en al het nodige doen om de 
in  lid  2  van  dit  artikel  bedoelde  rechten  ten  behoeve  van  de Onderneming  te  vestigen  en/of  te  bekrachtigen,  bij 
gebreke waarvan de Onderneming het  recht heeft de betaling op  te  schorten,  totdat de Opdrachtnemer  aan deze 
verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 9 ‐ prijzen 
1.  De  in de overeenkomst vermelde prijs  is vast,  luidt  in euro’s,  is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de 
leveringscondities als vermeld in de artikelen 20 en 21 respectievelijk de opleveringscondities als vermeld in artikel 25. 
Er zal geen verrekening plaatsvinden in geval van stijging van lonen, prijzen van materialen e.d.  
2.  De  Opdrachtnemer  zal  de  Onderneming  slechts  meerwerk  in  rekening  brengen,  indien  en  voorzover  de 
Onderneming hem daartoe vóór de uitvoering van dit meerwerk uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft verstrekt. 
 
Artikel 10 ‐ kwaliteit 
1.  De uitvoering van een werk zal door de Opdrachtnemer geschieden naar de eisen van goed en deugdelijk werk, 
zoals deze door de Onderneming en/of haar opdrachtgever(s) en/of de directie  van het werk  zijn gesteld, en over‐
eenkomstig hetgeen daaromtrent in de overeenkomst tussen de Onderneming en haar opdrachtgever(s) is bepaald. 
2.  De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen/het uitgevoerde werk zijn/is: 
a.  van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal; 
b.  in overeenstemming met de eisen in de overeenkomst, de bij de overeenkomst behorende bescheiden en/of ter 
beschikking gestelde bescheiden, alsmede de eisen voortvloeiende uit de voor de betreffende goederen geldende DIN‐
normeringen; 
c.  in overeenstemming met de eisen, die door of vanwege de overheid zijn gesteld, en  
d.  geschikt voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd. 
 
Artikel 11 ‐ keuring 
1.  De Onderneming, haar opdrachtgever of een door haar of haar opdrachtgever aangewezen derde, hebben ten 
alle tijde het recht de goederen/het (in uitvoering zijnde) werk te  inspecteren, te keuren of te beproeven, waar deze 
zich  ook  bevinden.  De  resultaten  van  inspectie,  keuring  of  beproeving  of  het  nalaten  daarvan  ontslaan  de 
Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomst, in het bijzonder deze Algemene Voorwaarden. 
2.  De  Opdrachtnemer  informeert  de  Onderneming  zodanig  tijdig  over  de  plaats  en  het  tijdstip,  waarop  een 
goed/(een onderdeel van) het werk gereed  is voor een  inspectie, keuring of beproeving, dat de Onderneming, haar 
opdrachtgever of de desbetreffende aangewezen derde daarbij aanwezig kunnen  zijn. De Opdrachtnemer  verschaft 
alle voor een inspectie, keuring of beproeving benodigde gegevens en faciliteiten, waaronder de nodige personele en 
materiële hulp. 
3.  De kosten van een  inspectie, een keuring of een beproeving  zijn voor  rekening van de Opdrachtnemer, met 
uitzondering  van  de  kosten  van  het  personeel  van  de  Onderneming,  haar  opdrachtgever  of  de  desbetreffende 
aangewezen derde.  Indien een  inspectie, keuring of beproeving moet worden uitgesteld of herhaald, kan elk van de 
partijen  de  voor  haar  daaruit  voortvloeiende  direct  samenhangende  kosten,  waaronder  begrepen  de  kosten  van 
personeel  en  andere  personen  als  bedoeld  in  de  vorige  alinea  van  dit  lid,  op  de  andere  partij  verhalen  indien  en 
voorzover de oorzaak van dat uitstel of van die herhaling aan haar is toe te rekenen.  
4.  Van  afkeuring  van  de  goederen/(een  onderdeel  van)  het  werk  zal  de  Onderneming  de  Opdrachtnemer 
onverwijld in kennis stellen, onder opgaaf van de reden van afkeuring. In dat geval is de Opdrachtnemer gehouden de 
afgekeurde goederen/het afgekeurde (onderdeel van het) werk binnen een door de Onderneming te stellen termijn op 
zijn kosten te herstellen of te vervangen, zodanig dat deze wel aan de keuringseisen voldoen, onverminderd hetgeen in 
artikel  16  is  bepaald,  en  onverminderd  de  gehoudenheid  van  de Opdrachtnemer  tot  vergoeding  van  de  hierdoor 
ontstane schade en kosten. Reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde onderdelen van het werk dienen in geval 
van afkeuring op eerste verzoek van de Onderneming te worden afgevoerd respectievelijk te worden afgebroken en/of 
afgevoerd door en op kosten van de Opdrachtnemer. Bij afkeuring heeft de Onderneming tevens het recht de betaling 
van de overeengekomen prijs of termijnbetaling op te schorten. 
5.  De Opdrachtnemer verleent de Onderneming het recht de geleverde goederen/het uitgevoerde (onderdeel van 
het) werk ook voordat inspectie, keuring of beproeving plaats vindt te gebruiken respectievelijk in gebruik te nemen. 
 
Artikel 12 ‐ betaling 
1.  De betalingen zullen geschieden na het laatste van de volgende tijdstippen: 
a.  Het tijdstip waarop de goederen zijn geleverd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 20 en 21, danwel het 
werk  of  het  onderdeel  daarvan, waarop  een  (termijn)betaling  betrekking  heeft,  is  opgeleverd  overeenkomstig  het 
bepaalde in artikel 25; 
b.  Het  tijdstip  waarop  de  Onderneming  de  goederen/het  (onderdeel  van  het)  werk  heeft  goedgekeurd 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11; 
c.  Het  tijdstip  van  ontvangst  door  de Onderneming  van  een  faktuur,  die  voldoet  aan  de  eisen,  omschreven  in 
artikel 13 lid 1 en die is vergezeld van de bescheiden, bedoeld in artikel 13 lid 2; 
d.  Indien op de overeenkomst van toepassing  is de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wet van 4  juni 1981, Staatsblad 
1981 no. 3701): het tijdstip dat de Opdrachtnemer de Onderneming middels bescheiden heeft aangetoond dat hij de 
werknemers, die de opdracht hebben uitgevoerd, het hun toekomende heeft betaald,  
en voorts de Onderneming middels bescheiden heeft genformeerd over het bedrag, dat door hem aan deze werkne‐
mers  in  feite  is betaald. De Onderneming zal, behoudens haar  toekomende  (opschortings)rechten, de betaling doen 
binnen de  in de overeenkomst genoemde termijn na het  laatste tijdstip als hiervoor bedoeld en bij gebreke van een 
zodanig overeengekomen termijn binnen vijftig dagen na dat tijdstip. 
2.  Indien  op  de  Overeenkomst  de  Wet  Ketenaansprakelijkheid  van  toepassing  is,  heeft  de  Onderneming  de 
bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een door haar te bepalen gedeelte van de prijs te betalen hetzij via 
de G‐rekening van de Opdrachtnemer, hetzij rechtstreeks aan de betreffende instanties. Door een dergelijke betaling is 
de Onderneming  jegens  de  Opdrachtnemer  voor  deze  bedragen  geheel  gekweten,  onverminderd  het  bepaalde  in 
artikel 33.  
3.  Betaling van de geleverde goederen/het werk of onderdelen daarvan ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige 
garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst, in het bijzonder deze Algemene Voor‐
waarden.  
4.  Indien  is  overeengekomen  dat  de  Onderneming  bedragen  bij  vooruitbetaling  dient  te  voldoen,  heeft  de 
Onderneming  te  allen  tijde  het  recht  om  alvorens  deze  betalingen  te  doen,  van  de Opdrachtnemer  een  naar  haar 
oordeel genoegzame zekerheidstelling voor deze, bij vooruitbetaling te voldoene, bedragen te verlangen.  
 
Artikel 13 ‐ fakturering 
1.  De door de Opdrachtnemer aan de Onderneming te verzenden fakturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld 
in  of  krachtens  de  Wet  op  de  Omzetbelasting.  Indien  op  de  overeenkomst  de  Wet  Ketenaansprakelijkheid  van 
toepassing is dienen deze fakturen voorts te voldoen aan de eisen, in of krachtens deze Wet bepaald.  
2.  De  fakturen van de Opdrachtnemer dienen  te zijn vergezeld van door een gemachtigde van de Onderneming 
voor akkoord getekende bonnen. 
3.  Fakturen,  die  niet  voldoen  aan  de  in  de  voorgaande  leden  van  dit  artikel  gestelde  eisen,  worden  niet  in 
behandeling genomen en niet betaald.  
 
Artikel 14 ‐ garantie 
1.  De  Opdrachtnemer  zal  alle  gebreken,  die  de  goederen/(een  onderdeel  van)  het  werk  na  de  (op)levering 
vertonen, onverwijld en in overleg met de Onderneming herstellen, en in geval naar het oordeel van de Onderneming 
herstel niet mogelijk  is, vervangen,  tenzij de Onderneming de voorkeur geeft aan beëindiging van de overeenkomst 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 of uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen. 

 



 

2.  De  Opdrachtnemer  zal  alle  kosten  van  herstel  van  het  gebrek  of  de  vervanging  van  het  goed  en  de weer 
ingebruikstelling van het goed, en ‐ in geval het goed deel uitmaakt van een groter geheel ‐ de ingebruikstelling van het 
grotere geheel, voor zijn rekening nemen.  
3.  De Onderneming heeft het recht,  in geval de Opdrachtnemer het gebrek niet onverwijld en/of niet behoorlijk 
wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, het terzake nodige op kosten van de Opdrachtnemer uit 
te voeren of te laten uitvoeren. Indien de Onderneming van dit recht gebruik maakt, zal zij de Opdrachtnemer hiervan 
schriftelijk in kennis stellen. 
4.  Na  de  ingebruikstelling  van  het  goed/(het  onderdeel  van)  het  werk  dat  is  hersteld  of  van  het  goed/(het 
onderdeel van) het werk dat ter vervanging van een ander goed/(onderdeel van het) werk is geleverd/uitgevoerd, geldt 
de garantieverplichting van de Opdrachtnemer daarvoor onverkort. 
5.  Het  risico  voor  op  grond  van  de  onderhavige  garantieverplichting  (te)  vervangen  goederen  berust  bij  de 
Opdrachtnemer vanaf het  tijdstip van vervanging. Deze goederen dienen op eerste verzoek van de Onderneming  te 
worden afgevoerd door en op kosten van de Opdrachtnemer. 
 
Artikel 15 ‐ aansprakelijkheid 
1.  De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten, inclusief bedrijfsschade e.d., die door gebreken 
aan goederen worden toegebracht aan of die hij en/of de voor hem werkzame (rechts)personen en/of vennootschap‐
pen of de door (één van) hen direct of  indirect tewerk gestelden toebrengen aan de Onderneming en/of (rechts)per‐
sonen,  werkzaam  voor  of  bij  de  Onderneming  en/of  derden,  waaronder  begrepen  de  opdrachtgever(s)  van  de 
Onderneming.  De Opdrachtnemer  heeft  een  gelijke  aansprakelijkheid  voor  alle  schade  en  kosten,  die  zaken  zoals 
bijvoorbeeld  materieel,  werktuigen,  gereedschappen,  hulpmiddelen  e.d.  bij  de  Opdrachtnemer  en  de  hiervoor 
genoemden in gebruik, alsmede materialen voor de uitvoering van de opdracht gebruikt, toebrengen aan de in de eer‐
ste zin genoemde kring van (rechts)personen en/of vennootschappen. 
2.  De Opdrachtnemer vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken van derden waarvoor hij aansprakelijk  is, 
hoe ook genaamd. 
3.  De Opdrachtnemer  zal  zijn  aansprakelijkheid  als  in dit  artikel omschreven,  terzake waarvan  ieder beroep op 
overmacht is uitgesloten, voor een voldoende bedrag verzekeren en de Onderneming desgewenst inzage geven in de 
op die verzekering betrekking hebbende bescheiden, waaronder de polis en premie‐betalingsbewijzen. 
 
Artikel 16 ‐ gehele of gedeeltelijke ontbinding 
1.  In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet 
aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtnemer in staat is 
aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Onderneming te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance 
van  betaling,  gehele  of  gedeeltelijke  stillegging,  liquidatie,  overdracht  of  bezwaring  van  het  bedrijf  van  de 
Opdrachtnemer, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en 
voorts  in  geval  goederen  van de Opdrachtnemer  in  conservatoir of executoriaal beslag worden  genomen, heeft de 
Onderneming het recht zonder  ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te 
ontbinden  door  middel  van  een  schriftelijke  kennisgeving  aan  de  Opdrachtnemer,  zulks  zonder  dat  zij  tot  enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten.  
2.  Bij  gedeeltelijke  ontbinding  heeft  de Onderneming,  onverminderd  haar  recht  op  vergoeding  van  schade  en 
kosten, te harer keuze het recht: 
a.  de  reeds geleverde maar niet  (meer)  te gebruiken goederen/het  reeds uitgevoerde  (onderdeel van het) werk 
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze goederen/dit 
(onderdeel van het) werk reeds gedane betalingen terug te vorderen; 
b.  na  schriftelijke  kennisgeving  de  overeenkomst  zelf  of  door  derden  te  laten  voltooien,  eventueel  met 
gebruikmaking van het  reeds door de Opdrachtnemer   geleverde, al dan niet  tegen een achteraf overeen  te komen 
vergoeding. 
3.  De vorderingen, die de Onderneming  ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of 
verkrijgen,  inclusief  haar  eventuele  vordering  tot  de  vergoeding  van  schade  en  kosten,  zijn  terstond  en  geheel 
opeisbaar. 
 
Artikel 17 ‐ uitbesteding‐overdracht 
1.  De  Opdrachtnemer  zal  zonder  de  voorafgaande  uitdrukkelijke  toestemming  van  de  Onderneming  noch  de 
overeenkomst of een onderdeel daarvan aan derden uitbesteden, noch zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een 
deel daarvan aan derden overdragen, noch bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van ander dan eigen 
personeel, bijvoorbeeld van ter beschikking gesteld (uitgeleend) personeel.   De Onderneming heeft het recht om aan 
een  eventueel  door  haar  te  geven  toestemming  voorwaarden  te  stellen.  Een  door  de  Onderneming  gegeven 
toestemming ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige  verplichting uit de  tussen partijen gesloten overeenkomst, 
waaronder deze Algemene Voorwaarden.  
2.  Bij uitbesteding of  inlening van personeel  staat de Opdrachtnemer  jegens de Onderneming ervoor  in, dat hij 
met zijn opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst aangaat, en dat van deze overeenkomst deel uitmaakt de over‐
eenkomst tussen de Onderneming en de Opdrachtnemer, in dier voege, dat de Opdrachtnemer daarin de rechtspositie 
inneemt, die de Onderneming  inneemt  in deze tussen haar en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en de op‐
drachtnemer van de Opdrachtnemer die van opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal de Onderneming desgevraagd de 
door hem met zijn opdrachtnemer  te  sluiten/gesloten overeenkomst  ter  inzage verstrekken. De Onderneming heeft 
het recht van deze overeenkomst fotocopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden. 
3.  De  Opdrachtnemer  zal  alle  door  niet‐naleving  van  het  in  de  voorgaande  leden  van  dit  artikel  bepaalde 
veroorzaakte  schade  en  kosten  aan  de Onderneming  vergoeden  en  haar  vrijwaren  voor  aanspraken  van  derden  te 
dezer zake. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de verplichtingen en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer als 
vermeld in artikel 33. 
 
Artikel 18 ‐ algemeen 
1.  Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen 
van deze Algemene voorwaarden, nietig zijn of niet  rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van 
kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde 
een vervangende regeling te treffen. 
2.  Indien  één  of  meer  bepalingen  van  deze  Algemene  Voorwaarden  en/of  van  de  tussen  partijen  gesloten 
overeenkomst  in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast  te stellen door een 
daartoe  bevoegde  instantie,  dan  worden  deze  laatste  bepalingen  geacht  in  de  plaats  te  zijn  getreden  van  de 
betreffende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de betreffende overeenkomst. 
 
Artikel 19 ‐ geschillen en toepasselijk recht 
1.  Alle  geschillen  verband  houdende  met  de  overeenkomst,  danwel  nadere  overeenkomsten  die  daaruit 
voortvloeien,  daarvan  het  gevolg  zijn  of  daarmee  verband  houden  zullen  worden  beslecht  door  arbitrage 
overeenkomstig  de  regelen,  beschreven  in  de  Statuten  van  de  Raad  van  Arbitrage  voor  de  Bouwbedrijven  in 
Nederland, zoals deze luiden drie maanden voor de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Deze bepaling laat 
onverlet de bevoegdheid van partijen om de  terzake bevoegde burgerlijke  rechter  in  kort geding alsmede  voor het 
nemen van conservatoire maatregelen te addiëren, alsmede om in onderling overleg per individueel geschil overeen te 
komen dat dit in eerste aanleg zal worden beslecht door de ter zake bevoegde burgerlijke rechter, onverminderd het 
recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie. 
2.  Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn 
of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.  
 
HOOFDSTUK II ‐ BIJZONDER DEEL: INKOOPVOORWAARDEN 
 
Artikel 20 ‐ levering‐(leverings)termijnen 
1.  De levering geschiedt "Delivered Duty Paid" (DDP) op een in de overeenkomst vermelde plaats. Bij interpretatie 
van de  leveringscondities  is  bepalend de op het moment  van  totstandkoming  van de overeenkomst meest  recente 
uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel. 
2.  De Opdrachtnemer zal de goederen  leveren op de  in de overeenkomst vermelde datum, of op de  laatste dag 
van  de  daarin  vermelde  termijn.  Deze  datum  c.q.  deze  termijn  geldt  als  stipte  en  fatale  leveringsdatum  c.q. 
leveringstermijn. Een in de overeenkomst vermelde leveringstermijn gaat in de op de dag van totstandkoming van de 
overeenkomst. 
3.  De Onderneming heeft het recht om bij gehele of gedeeltelijke te late levering van de goederen of bij gehele of 
gedeeltelijke  overschrijding  van  andere  termijnen,  waarbinnen  de  Opdrachtnemer  zijn  verplichtingen  dient  na  te 
komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen in artikel 16 is bepaald, zonder 

deswege harerzijds tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn en onverminderd haar verder toekomende 
rechten. 
4.  De Opdrachtnemer  is  op  verzoek  van  de Onderneming  verplicht  de  goederen  op  een  latere  datum  dan  de 
overeengekomen  datum  te  leveren  en  zal  alles  in  het  werk  stellen  de  goederen  op  een  eerdere  dan  de 
overeengekomen datum te leveren, in geval de Onderneming dit in verband met de voortgang van het werk, waarvoor 
deze goederen zijn bestemd, wenselijk acht, zonder deswege aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade 
en kosten. 
 
Artikel 21 ‐ transport‐lossing 
1.  Het  transport  en  het  lossen  van  goederen  geschiedt  voor  rekening  en  risico  van  de  Opdrachtnemer 
overeenkomstig het in lid 1 van het vorige artikel bepaalde.  
2.  Direct bij het lossen van de goederen dient de Opdrachtnemer een afleveringsbon aan te bieden, teneinde die 
door een daartoe vanwege de Onderneming gemachtigde voor akkoord te doen ondertekenen. Ondertekening van de 
afleveringsbon impliceert geen goedkeuring van de geleverde goederen en ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige 
garantie  en/of  aansprakelijkheid,  zoals  deze  voortvloeien  uit  de  tussen  partijen  gesloten  overeenkomst,  in  het 
bijzonder deze Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 22 ‐ emballage 
1.  De  Opdrachtnemer  zal  de  goederen  behoorlijk  verpakken.  Hij  is  aansprakelijk  voor  schade  en  kosten, 
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging en/of vernieling van deze verpakking. 
2.  De  Opdrachtnemer  zal  de  eventuele  emballage  van  de  goederen  op  eerste  verzoek  van  de  Onderneming 
terugnemen  en  daartoe  op  zijn  kosten  bij  de Onderneming  ophalen,  onder  gelijktijdige  restitutie  van  de  door  de 
Opdrachtnemer voor deze emballage aan haar in rekening gebrachte kosten.  
 
Artikel 23 ‐ eigendom en risico 
1.  De  goederen  zijn  eigendom  van  de Onderneming  vanaf  het moment  dat  zij  aanwijsbaar  bestemd  zijn  voor 
danwel deel uitmaken van de aan de Onderneming te verrichten leverantie. 
2.  Ingeval de Onderneming aan de Opdrachtnemer goederen  ter beschikking  stelt  ter bewerking of  verwerking 
danwel ter vereniging of vermenging met goederen die (nog) niet aan de Onderneming in eigendom toebehoren, blijft 
c.q. wordt  de Onderneming  eigenaar  van  die  goederen  respectievelijk  de  ontstane  goederen  op  het moment  van 
vereniging of vermenging. 
3.  De Opdrachtnemer draagt het risico voor de goederen, óók  indien deze door de Onderneming ter beschikking 
zijn gesteld, tot aan het tijdstip waarop deze overeenkomstig de artikelen 20 en 21 zijn geleverd en door haar over‐
eenkomstig  artikel  11  van  deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  goedgekeurd.  Indien  de Onderneming  reeds  vóór  de 
levering en goedkeuring eigenaar van de goederen is c.q. wordt, is de Opdrachtnemer gehouden deze goederen voor 
wie het aangaat te verzekeren en verzekerd te houden en als een goed huisvader te beheren. 
 
Artikel 24 ‐ slotbepaling 
Indien  in  de  overeenkomst  is  bepaald  dat  daarop  de Wet  Ketenaansprakelijkheid  van  toepassing  is,  is  tevens  het 
bepaalde in artikel 33 van toepassing. 
 
HOOFDSTUK III ‐ BIJZONDER DEEL: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 25 ‐ aanvang en oplevering van werk ‐ termijnen 
1.  De Opdrachtnemer  zal met  de  uitvoering  van  het werk  een  aanvang  nemen  op  een  tijdstip,  vermeld  in  de 
overeenkomst. Hij zal het werk uitvoeren overeenkomstig het door de Onderneming verstrekte werkschema en het 
werk opleveren op een tijdstip, vermeld in de overeenkomst. De Onderneming heeft het recht om dit werkschema aan 
te passen, ingeval zij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van het werk.  
Ingeval zo'n wijziging van het werkschema tot gevolg heeft dat de Opdrachtnemer vóór het overeengekomen tijdstip 
het werk dient op te leveren, zal hij alles in het werk stellen om het werk overeenkomstig het aangepaste werkschema 
uit  te  voeren.  Ingeval deze wijziging  van het werkschema  tot  gevolg heeft dat de Opdrachtnemer het werk na het 
overeengekomen tijdstip dient op te leveren, is hij verplicht het werk overeenkomstig het aangepaste werkschema uit 
te voeren, zonder deswege aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade en kosten. De Onderneming heeft 
voorts het  recht de  volgorde  van de uit  te  voeren werkzaamheden of  (op)  te  leveren onderdelen  van het werk  te 
wijzigen  ingeval  zij  dat wenselijk  oordeelt  in  verband met  de  voortgang  van  het werk,  zonder  dat  zij  deswege  tot 
vergoeding van schade en kosten is gehouden. 
2.  De Onderneming heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde 
tijdstippen  van  aanvang  en  oplevering  van  het  werk,  of  van  overeengekomen  termijnen  waarbinnen  de 
Opdrachtnemer  zijn  verplichtingen  dient  na  te  komen,  alsmede  ingeval  het werk  onvoldoende  voortgang  vindt,  de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen  in artikel 16  is bepaald, zonder deswege 
harerzijds tot vergoeding van schade en kosten gehouden en kosten te zijn en onverminderd haar verder toekomende 
rechten. 
 
Artikel 26 ‐ bekendheid met en naleving van voorwaarden, voorschriften en bepalingen, alsmede ligging kabels, buizen 
en leidingen 
1.  De Opdrachtnemer  verklaart  bekend  te  zijn met  alle  voorwaarden,  voorschriften  en  bepalingen, waaronder 
begrepen  de wetten  en  verordeningen  van  de  overheid, welke  de Onderneming  krachtens  de  door  haar met  haar 
opdrachtgever gesloten overeenkomst bij de uitvoering van een werk, waarvan het  in de overeenkomst omschreven 
werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. 
2.  De  Opdrachtnemer  zal  de  in  lid  1  van  dit  artikel  genoemde  voorwaarden,  voorschriften,  bepalingen  etc., 
voorzover die betrekking hebben op het door hem uit te voeren onderdeel van het werk, naleven en  in acht nemen, 
zoals  de Onderneming  deze  zal moeten  naleven  en  in  acht  nemen,  indien  zij  dit  onderdeel  van  het werk  zelf  zou 
uitvoeren. 
3.  De Opdrachtnemer zal zich bij grondwerkzaamheden tijdig van tevoren vergewissen van de  ligging van kabels, 
buizen en leidingen en in verband daarmee tijdig contact opnemen met de daartoe geëigende instanties en voorts alle 
maatregelen nemen waardoor schade aan die kabels, buizen en leidingen kan worden voorkomen. 
4.  De Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van het bepaalde  in de voorgaande  leden van dit artikel veroor‐
zaakte schade en kosten aan de Onderneming vergoeden. Hij vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken van der‐
den te dezer zake en zal aan de Onderneming ook alle daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden. 
 
Artikel 27 ‐ aanwijzingen en orders 
1.  De Opdrachtnemer zal de aanwijzingen en orders, die hem door de Onderneming, eventueel op verzoek van 
haar opdrachtgever en/of de directie van het werk, kenbaar worden gemaakt, uitvoeren. Het opvolgen van dergelijke 
aanwijzingen  en  orders  ontslaat  de  Opdrachtnemer  niet  van  enige  garantie  en/of  aansprakelijkheid,  zoals  deze 
voortvloeien uit de overeenkomst, in het bijzonder deze Algemene Voorwaarden. 
2.  De Opdrachtnemer zal geen aanwijzingen en/of orders rechtstreeks van de opdrachtgever van de Onderneming, 
de directie van het werk en/of van anderen accepteren en/of uitvoeren. 
 
Artikel 28 ‐ aanwezigheid Opdrachtnemer op het werk 
De Opdrachtnemer  is  verplicht  steeds  persoonlijk  op  het werk  aanwezig  te  zijn,  danwel  ervoor  te  zorgen  dat  een 
schriftelijk door hem gemachtigde steeds op het werk aanwezig is. 
 
Artikel 29 ‐ werktijden, schafttijden, vakantieperioden 
De werktijden,  schafttijden  en  vakantieperioden  van  de werknemers  van  de Opdrachtnemer  danwel  van  door  de 
Opdrachtnemer ingeleend personeel zijn gelijk aan de werktijden, schafttijden en vakantieperioden die zijn vastgesteld 
door de Onderneming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
 
Artikel 30 ‐ weekrapporten ‐ besprekingen 
1.  De Opdrachtnemer  is verplicht wekelijks bij de Onderneming, haar opdrachtgever of de directie van het werk, 
een door hem gedagtekend en ondertekend  rapport  in  te dienen, bevattende een opgave omtrent de op het werk 
aangevoerde materialen, de stand van het werk, de personalia van de werknemers, die in de betreffende week in het 
kader van de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn geweest onder opgave van de dagen waarop en het aantal 
uren  dat  zij  werkzaam  zijn  geweest,  en  voorts  zodanige  verdere  mededelingen  als  door  hem  nodig,  of  door  de 
Onderneming wenselijk worden geacht. 
2.  De Opdrachtnemer  is verplicht op verzoek van de Onderneming aanwezig te zijn bij besprekingen omtrent de 
uitvoering en de voortgang van het werk. 
 

 



 

 

Artikel 31 ‐ (hulp)materialen, materieel, gereedschappen, bedrijfkleding 
1.  De Opdrachtnemer  draagt  voor  zijn  rekening  zorg  voor  alle  (hulp)materialen, materieel,  gereedschappen  en 
bedrijfskleding ‐ daaronder begrepen helmen ‐ die hij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. In geval de 
Opdrachtnemer  (hulp)materialen, materieel,  gereedschappen  of  bedrijfkleding  van  de Onderneming  gebruikt,  is  hij 
verplicht  dit/deze  terug  te  geven  in  de  staat  waarin  hij  dit/deze  heeft  ontvangen  zodra  dit  mogelijk  is.  De  Op‐
drachtnemer  is  aansprakelijk  voor  alle  schade,  die  aan  deze  goederen,  door welke  oorzaak  dan  ook,  zijn  ontstaan 
gedurende de tijd dat deze door de Onderneming ter beschikking zijn gesteld. 
2.  Het  materieel,  de  gereedschappen  en  de  bedrijfskleding,  waarvan  de  Opdrachtnemer  zich  bedient,  zullen 
moeten voldoen aan de  landelijk geldende veiligheidseisen en de door de Onderneming daaraan te stellen eisen van 
veiligheid,  onverminderd  hetgeen  omtrent  de  aansprakelijkheid  van  de  Opdrachtnemer  in  artikel  15  van  deze 
Algemene Voorwaarden is bepaald. 
3.  De Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor transport op het terrein of door en in het object van het 
werk. 
 
Artikel 32 ‐ opslag ‐ afval ‐ milieu 
1.  De  Opdrachtnemer  mag  niet  meer  materiaal  op  het  terrein  van  het  werk  opslaan  dan  nodig  is  voor  de 
onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst. De door de Opdrachtnemer en/of derden op het terrein van het werk 
opgeslagen goederen zijn voor risico van de Opdrachtnemer. 
2.  De  Opdrachtnemer  zal  dagelijks  al  het  vuilafval,  overtollige  materialen  en  stoffen  van  het  terrein  doen 
verwijderen.  Indien  is overeengekomen, dat door de Onderneming een afvalcontainer ter beschikking wordt gesteld, 
zal de Opdrachtnemer dagelijks dit vuil, afval en deze overtollige materialen en stoffen  in deze afvalcontainer depo‐
neren. 
3.  De  Opdrachtnemer  staat  jegens  de  Onderneming  in  voor  naleving  van  de  tijdens  de  uitvoering  van  de 
overeenkomst geldende milieuvoorschriften. Hij zal de overeenkomst zodanig uitvoeren, dat schade aan grond, water 
en/of lucht te allen tijde wordt vermeden. Hij zal alle door niet‐naleving van de hiervoor bedoelde milieuvoorschriften 
en anderzins aan grond, water en/of lucht veroorzaakte schade en kosten aan de Onderneming vergoeden en vrijwaart 
de Onderneming voor aanspraken van derden te dezer zake. 
 
Artikel 33 ‐ ketenaansprakelijkheid 
1.  Indien op de overeenkomst de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, dient de Opdrachtnemer aan alle 
uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen, waaronder verplichtingen tot afdracht van premies sociale ver‐
zekeringen en loonbelasting. 
2.  De Opdrachtnemer is verplicht op elk door de Onderneming gewenst moment, hetzij voor of bij het sluiten van 
de overeenkomst, hetzij op enig moment tijdens de uitvoering van het werk, aan haar inzicht te geven in de originele 
bescheiden, waaruit blijkt dat de Opdrachtnemer inderdaad aan de in lid 1 bedoelde verplichtingen heeft voldaan c.q. 
voldoet, waaronder  inschrijvingsbewijzen, vergunningen,  loonstaten, etc. De Onderneming heeft het  recht van deze 
bescheiden fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden. 
3.  Indien  de  Opdrachtnemer  op  enig moment  tijdens  de  uitvoering  van  het  werk  niet  (langer)  aan  de  in  de 
voorgaande  leden  bedoelde  verplichtingen  voldoet,  zal  de  Opdrachtnemer  dit  onverwijld  schriftelijk  aan  de 
Onderneming meedelen. 
4.  De Opdrachtnemer  is verplicht voor of bij het sluiten van de overeenkomst, alsmede tijdens de uitvoering van 
het  werk  telkens  na  verloop  van  4  weken  en  voorts  telkens  wanneer  de  Onderneming  daarom  vraagt,  aan  de 
Onderneming te verstrekken een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de Bedrijfsvereniging en inzake zijn 
afdracht van  loonbelasting. Deze verklaring dient telkens van recente datum te zijn. De Onderneming heeft het recht 
van deze verklaring(en) fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden. 
5.  De Onderneming heeft het recht de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig 
hetgeen is bepaald in artikel 16, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn en onvermin‐
derd de haar verder toekomende rechten, indien de Opdrachtnemer enige hiervoor bedoelde verplichting niet naleeft, 
indien de in lid 4 van dit artikel bedoelde verklaring wordt of is geweigerd, of indien uit die verklaring of anderzins blijkt 
dat de Opdrachtnemer nalatig is in de afdracht van premies en/of loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is 
verleend. 
6.  De Opdrachtnemer staat  jegens de Onderneming  in voor nakoming van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit 
de door hem met zijn werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, waaronder begrepen die, voortvloeiende uit de 
sociale  verzekeringswetten,  de  bedrijfs(tak)‐eigen  sociale  regelingen  e.d. De Opdrachtnemer  staat  voorts  jegens  de 
Onderneming in voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en 

loonbelasting,  die  verband  houden met  de  uitvoering  van  de  overeenkomst,  en  voorts  voor  de  nakoming  van  zijn 
verplichtingen uit hoofde  van de  toepasselijke CAO. De Opdrachtnemer  zal  alle door niet naleving  van de hiervoor 
bedoelde verplichtingen veroorzaakte schade en kosten aan de onderneming vergoeden en de Onderneming vrijwaren 
voor aanspraken van derden te dezer zake. 
7.  Ingeval de Onderneming op enig moment premies sociale verzekering en/of loonbelasting, verschuldigd door de 
Opdrachtnemer  of  (een)  na  hem  komende  onderaannemer(s),  heeft moeten  betalen,  heeft  zij  ten  belope  van  het 
gehele door haar betaalde bedrag verhaal op de opdrachtnemer, onverminderd het in het  
vorige lid van dit artikel bepaalde. De vordering van de Onderneming wordt vermeerderd met de wettelijke rente van 
het bedrag, dat door haar deze premies en/of belasting zijn betaald. Dit zelfde geldt  ingeval van voldoening door de 
Onderneming aan haar  verplichtingen ex artikel 3  van de CAO  voor het Bouwbedrijf  jegens de werknemers  van de 
Opdrachtnemer. 
8.  Indien de Opdrachtnemer op enig moment niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ter zake van de afdracht 
van premies sociale verzekeringen en/of  loonbelasting, danwel de Onderneming gegronde redenen heeft om aan te 
nemen  dat  de Opdrachtnemer  niet  aan  deze  verplichtingen  voldoet,  heeft  de Onderneming  het  recht  de  daarmee 
gemoeide bedragen  in te houden en deze, na aanzegging aan de Opdrachtnemer, te harer keuze hetzij te storten op 
een  geblokkeerde  rekening,  hetzij  aan  de  respectievelijke  voor  inning  verantwoordelijke  instanties  af  te  dragen.  In 
zodanig geval is de Onderneming voor de door haar betaalde bedragen jegens de Opdrachtnemer gekweten. 
 
Artikel 34 ‐ eindafrekening 
De Opdrachtnemer  zal  binnen  14  dagen  na  oplevering  van  het werk  zijn  vorderingen  op  de Onderneming  bij  haar 
indienen, indien en voorzover de uitvoering van het werk heeft meegebracht, dat de eindafrekening afwijkt van het in 
de overeenkomst bepaalde bedrag, tenzij de Onderneming uitdrukkelijk schriftelijk  instemt met een  langere termijn. 
De Onderneming  is  niet  gehouden  tot  betaling  van  enige  factuur,  die  de Opdrachtnemer  na  de  hiervoor  bedoelde 
termijn heeft ingediend.  Hetgeen in artikel 12 en 13 is gesteld, is van overeenkomstige toepassing op de betaling van 
en de facturering betreffende deze eindafrekening. 
 
Artikel 35 – onderhoudstermijn 
De  bepalingen  van  de  overeenkomst  tussen  de  Onderneming  en  haar  opdrachtgever  betreffende  de 
onderhoudsperiode  en  de  onderhoudstermijn  gelden  evenzeer  in  de  verhouding  tussen  de  Onderneming  en  de 
Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen in artikel 14 is bepaald. 
 
Artikel 36 ‐ staking 
De Onderneming betaalt  geen  lonen en/of  vergoedingen  ten behoeve  van personeel  van de Opdrachtnemer en/of 
personeel, dat voor de Opdrachtnemer het werk uitvoert, noch kosten van de in het kader van de overeenkomst door 
de Opdrachtnemer  en/of  door  vennootschappen  of  door  (rechts)personen  die  voor  hem werkzaam  zijn,  gebruikte 
materieel, gereedschappen, werktuigen, hulpmiddelen e.d., over de periode dat deze personen verhinderd zijn om te 
werken, of dit materieel of deze gereedschappen, werktuigen, hulpmiddelen e.d. niet gebruikt kunnen worden,  ten 
gevolge van een staking van deze of andere bij de Onderneming werkzame werknemers.  
 
 
Artikel 37 ‐ geschillen en toepasselijk recht 
1. Alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, danwel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, 
daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de 
regelen, beschreven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze luiden 
drie maanden voor de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 
Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van partijen om de terzake bevoegde burgerlijke rechter in kort geding 
alsmede voor het nemen van conservatoire maatregelen te addiëren, alsmede om in onderling overleg per individueel 
geschil overeen te komen dat dit in eerste aanleg zal worden beslecht door de ter zake bevoegde burgerlijke rechter, 
onverminderd het recht van partijen op hoger beroep of cassatie. 
2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of 
daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens 
Koopverdrag danwel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende en lichamelijke zaken 
waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.  
 
  ‐.‐.‐.‐.‐ 

 
  ‐.‐.‐.‐.‐ 

 
 


