ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
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Deel A: Algemeen deel
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij optreden als:
(indirect) koper van zaken en eventueel daarbij behorende diensten;
(indirect) opdrachtgever bij het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en diensten;
(indirect) hoofdaannemer bij het verstrekken van een opdracht tot onderaanneming.
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Deze voorwaarden kennen drie onderdelen te weten:
algemeen deel;
opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en diensten;
onderaanneming van werk.
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Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.1 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk door ons anders overeengekomen.
Eventueel door onze contractspartij gehanteerde algemene- of verkoopvoorwaarden zijn uitgesloten en maken geen deel uit van de gesloten overeenkomst, tenzij schriftelijk door ons anders overeengekomen.
Artikel 2: Offertes/(prijs)aanbiedingen
Onze aanvragen tot het uitbrengen van (prijs)aanbiedingen en offertes worden zoveel mogelijk voorzien van de noodzakelijke informatie (aanvragen). Op onze contractspartij rust de verplichting indien de
informatie onvoldoende is, schriftelijk om aanvulling daarvan te verzoeken.
Uitsluitend schriftelijke (prijs)aanbiedingen en offertes worden in behandeling genomen en dienen te voldoen aan het gestelde in de aanvraag, tenzij de contractspartij in de betreffende (prijs)aanbieding of offerte
nadrukkelijk vermeldt dat afgeweken is van de aanvraag en de daarbij verstrekte informatie.
Bij het doen van een (prijs)aanbieding of offerte is de contractspartij gehouden een complete offerte uit te brengen, zodat voor ons geen noodzaak ontstaat nadere aanvullende bestellingen te doen, danwel
opdrachten te geven. Ingeval na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de (prijs)aanbieding of offerte niet compleet was blijft zulks voor rekening en risico van de contractspartij.
Elke (prijs)aanbieding of offerte aan ons is prijsvast voor de bij onze aanvraag genoemde termijn.
Alle informatie die wij verschaffen bij onze aanvragen waaronder maar niet beperkt tot bestekken, technische omschrijvingen, (werk)tekeningen, ontwerpen enzovoort, blijven ongeacht of een overeenkomst tot
stand komt ons eigendom. De contractspartij is niet gerechtigd door een ander daarvan gebruik te laten maken, danwel derden daartoe in staat te stellen behoudens binnen het kader van de totstandkoming van
een overeenkomst met ons.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging daarvan onzerzijds (inkooporder).
Aan opdrachtbevestigingen door de contractspartij naar aanleiding van onze inkooporder ingevolge het voorgaande lid komt geen juridische betekenis toe en is geen onderdeel van de overeenkomst. De
inkooporder geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud van de overeenkomst, tenzij de betrokken contractspartij binnen één week na verzending schriftelijk aangeeft dat (nog)
geen overeenkomst tot stand is gekomen. Na verloop van deze termijn geldt de overeenkomst als definitief.
Ingeval de contractspartij binnen de gestelde termijn aangeeft dat (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen, zal het ons vrijstaan met een derde een soortgelijke overeenkomst aan te gaan zonder dat de
contractspartij recht heeft op enigerlei vergoeding van kosten of schade.
Artikel 4: Omvang overeenkomst
De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de inkooporder als bedoeld in het voorgaande artikel van deze voorwaarden en de hierin genoemde stukken, tekeningen, bestekken, bescheiden en
documenten en de daarvan eventueel deeluitmakende bijlagen.
De in de inkooporder genoemde prijzen, levertijden en data van de uitvoering zijn vast, tenzij partijen na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
Voor elke meerwerkopdracht wordt een aanvullende inkooporder gegeven.
Wij hebben het recht om voor welke reden dan ook wijziging aan te brengen in de leveringstermijn, danwel de datum van uitvoering. Wij zullen dit schriftelijk opgeven aan onze contractspartij zonder dat deze aan
eventuele wijzigingen als hier bedoeld rechten kan ontlenen voor wat betreft, maar niet beperkt tot (vertragings)schade, opslagkosten danwel andere kosten zoals verzekeringen. Ingeval de door ons verlangde
wijzigingen een verkorting van termijnen betreffen zal dit uitsluitend mogelijk zijn in overleg met de contractspartij en tegen de alsdan overeengekomen voorwaarden die deel uit zullen maken van de
overeenkomst.
Door ons akkoord bevonden wijzigingen in de overeenkomst en de daarvan deeluitmakende stukken, tekeningen, bescheiden en documenten zullen deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.
Artikel 5: Uitvoering
De contractspartij staat er voor in dat de uitvoering van de overeenkomst in eigen beheer plaatsvindt. Het is dan ook niet toegestaan behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Ingeval van overdracht als hier bedoeld, blijft de contractspartij naast de hier bedoelde derden aansprakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst. Wij zijn gerechtigd zonder verdere opgave van redenen gehele of gedeeltelijke overdracht aan een derde te weigeren zonder dat de contractspartij daar enigerlei recht aan kan ontlenen voor wat
betreft eventueel ten gevolge van deze weigering ontstane schade.
De contractspartij is gehouden de overeenkomst volledig, alsmede tijdig uit te voeren en staat er voor in dat de kwaliteit van de geleverde goederen, diensten of verrichte werkzaamheden overeenkomstig is met
hetgeen wij terzake mogen verwachten.
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de contractspartij in de nakoming van de overeenkomst tekort zal schieten, dient hij dit binnen 24 uur schriftelijk aan ons te berichten onder opgave van redenen. Op ons
eerste verzoek moet de contractspartij een alternatief voorstellen om de gevolgen van de niet-nakoming op te heffen, onverminderd de verplichting van de contractspartij om ons terzake van de financiële
gevolgen van de niet-nakoming volledig schadeloos te stellen. Ingeval de contractspartij teneinde de schadelijke gevolgen van de niet-nakoming te beperken/op te heffen, kosten moet maken blijven deze voor
diens rekening en risico.
Alle leveringen in het kader van de overeenkomst vinden plaats franco op het door ons opgegeven adres en tijdstip. Wij zijn echter gerechtigd leveringen uit te stellen indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de
overeenkomst die wij met onze opdrachtgever/afnemer hebben. De contractspartij is gehouden de te leveren zaken behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden ook gedurende opslag op het door ons
aangegeven adres. Opslag dient zodanig plaats te vinden dat aan de zaken geen schade kan worden toegebracht, danwel ontvreemd kunnen worden. Na uitvoering van de overeenkomst overgebleven
materialen en zaken worden op ons eerste verzoek door de contractspartij verwijderd van het adres waar ze zich bevinden. De hier bedoelde verplichting geldt ook ten aanzien van alle gebruikte
verpakkingsmaterialen en/of emballage.
De contractspartij is gehouden op ons eerste verzoek, gedurende de looptijd van de uitvoering van de overeenkomst, ons omtrent de voortgang te informeren en geïnformeerd te houden.
Artikel 6: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het is onze contractspartij niet toegestaan ons te vertegenwoordigen naar derden, daaronder begrepen onze opdrachtgever/afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is onze contractspartij niet
toegestaan aan derden toezeggingen te doen en/of garanties te geven met betrekking tot het werk en de uitvoering daarvan. Indien onze contractspartij verzoeken van derden bereiken om toezeggingen te doen
danwel garanties te geven, is hij gehouden ons direct te informeren. Overtreding van het hier bepaalde blijft voor rekening en risico van de contractpartij.
In geen geval is de contractspartij gerechtigd rechtstreekse opdrachten van onze opdrachtgever/afnemer tot het verrichten van meer- of minderwerk te aanvaarden en rechtstreeks te factureren, behoudens onze
voorafgaande schriftelijke goedkeuring die telkenmale per meer- of minderwerk en factuur dient te worden gevraagd.
Artikel 7: Eigendomsrecht
De contractspartij verplicht zich alle zaken die in het kader van een overeenkomst worden geleverd, in volle en vrije eigendom aan ons te leveren, waarbij de contractspartij er voor instaat dat derden geen
rechten op deze zaken kunnen doen gelden.
Levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de goederen afgeleverd zijn op het door ons aangegeven adres en deze zaken door de contractspartij zijn verwerkt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst. De contractspartij is gehouden de in het kader van artikel 5 lid 4 gesloten verzekering voor wat betreft de uitkering op ons eerste verzoek te cederen aan ons tot het moment van verwerking als
hier bedoeld.
Elke levering dient in het voorkomende geval te zijn voorzien van alle benodigde documenten waaronder, maar niet beperkt tot, garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen. De hier bedoelde documenten zijn in
de Nederlandse taal gesteld en dienen aan ons ter hand te worden gesteld danwel een door ons aangewezen derde.
Artikel 8: Zekerheden
Wij zijn gerechtigd om zowel bij het sluiten van de overeenkomst als gedurende de uitvoering daarvan zekerheden van onze contractspartij te verlangen in de vorm van het stellen van een bankgarantie of
afgeven van een borgstelling. Een dergelijke garantie of borgstelling dient tot zekerheid van de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de
contractspartij.
In de overeenkomst is te allen tijde uitgesloten dat de contractspartij een retentierecht zal uitoefenen jegens ons of jegens onze opdrachtgever/afnemer. Bij het aangaan van de overeenkomst ziet de
contractspartij en/of haar leverancier(s) af van uitoefening van het retentierecht.
Ingeval geleverde goederen worden getroffen door een beslag ten laste van de contractspartij en/of derden, is de contractspartij gehouden ons direct te informeren zodat wij op grond van ons eigendomsrecht
tegen een dergelijke inbeslagname rechtsmaatregelen kunnen treffen. De kosten daarvan komen voor rekening van de contractspartij. Ingeval de door ons getroffen rechtsmaatregelen niet (tijdig) leiden tot
opheffing van de gelegde beslagen, is de contractspartij gehouden de geleverde zaken waarop beslag is gelegd kosteloos te vervangen.
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Artikel 9: Betalingen
Tenzij anders overeengekomen vinden betalingen plaats in euro’s binnen 60 dagen na ontvangst van de door de contractspartij toegezonden factuur en nadat wij de levering en/of de uitvoering van de
overeenkomst hebben goedgekeurd. Wij zullen geen rente verschuldigd zijn bij overschrijding van de betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen.
Termijnbetaling wordt verschuldigd indien voldaan is aan de planning met het overeengekomen betalingsschema na goedkeuring van de door de contractspartij ingediende termijnen.
Wij zijn gerechtigd elke betaling uit welke hoofde dan ook op te schorten indien de contractspartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Ingeval van de hier bedoelde opschorting is de contractspartij
niet gerechtigd tot rentevergoeding of vergoeding van andere kosten.
Naast het bepaalde in het vorige lid zijn wij gerechtigd elke betaling aan de contractspartij, ongeacht of deze verschuldigd is, op te schorten zolang onze opdrachtgever/afnemer onze betalingen niet voldoet op
basis van het tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst. Het hier bepaalde geldt ook ten aanzien van door onze opdrachtgever/afnemer geclaimde (contractuele) boetes. Hierbij is de contractspartij
niet gerechtigd tot enigerlei vergoeding zoals rentevergoeding of vergoeding van andere kosten.
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Artikel 10: Wanprestatie/ontbinding
Ingeval de contractspartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dient hij dit binnen de door ons gestelde termijn te herstellen, waarna hij in gebreke is.
Indien en zodra de contractspartij in gebreke is zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen/te ontbinden.
Wij zijn voorts gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst in geval van faillissement, surseance van betaling en (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of overname van de contractspartij of
enige daarmee vergelijkbare toestand.
Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zullen wij niet gehouden zijn tot enigerlei schadevergoeding of restitutie, evenmin zullen wij enigerlei contractuele boete verbeuren. Dit alles onverminderd de ons
toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of het verbeuren van een contractuele boete door de contractspartij en restitutie van de door ons reeds gedane betalingen.
Na gehele of gedeeltelijke ontbinding of beëindiging van de overeenkomst is de contractspartij verplicht om alle, waaronder maar niet beperkt tot, informatie, documenten, bestekken, tekeningen,
correspondentie, modellen, mallen en schriftelijke instructies aan ons over te dragen op ons eerste verzoek.
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Artikel 11: Aansprakelijkheden
De contractspartij is aansprakelijk voor alle schade die zijn werknemers of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden toebrengen aan ons of onze opdrachtgever/afnemer.
Onverminderd het hiervoor bepaalde is de contractspartij aansprakelijk voor alle schade die door ons of onze opdrachtgever/afnemer, danwel door derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van enigerlei verplichting uit hoofde van de overeenkomst, waaronder begrepen gebreken in de door de contractspartij geleverde goederen.
De contractspartij zal terzake van de hiervoor genoemde aansprakelijkheden genoegzame verzekeringen afsluiten met een dekking van minimaal € 5.000.000,00 (zegge: vijf miljoen euro) en deze gedurende de
looptijd van de overeenkomst (inclusief voor- en narisico) in stand houden. Op ons eerste verzoek zal de contractspartij ons inzage geven in de polissen van deze verzekeringen en bewijs verschaffen van
betaling van de premies.
De contractpartij is gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst te voldoen aan alle terzake de uitvoering van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder nadrukkelijk begrepen het voeren van een
behoorlijke personeelsadministratie en het voorhanden hebben van identiteitsbewijzen en de nodige vergunningen terzake van tewerkstelling. De hier bedoelde verplichting van de contractspartij strekt zich
eveneens uit tot door hem, al of niet met toestemming van ons bij de uitvoering ingeschakelde derden. De contractspartij zal onverkort jegens ons en onze eventuele opdrachtgevers/afnemers aansprakelijk zijn
in geval van het niet voldoen aan de hier bedoelde overheidsregels onder welke aansprakelijkheid eveneens wordt begrepen naast de aan ons en onze opdrachtgevers/afnemers opgelegde boetes, de kosten
van het voeren van verweer terzake.
In geval de contractspartij rechtstreeks opdrachten of instructies van onze opdrachtgever/afnemer uitvoert komt en blijft dit voor zijn rekening en risico, en is hij jegens ons aansprakelijk voor de door ons geleden
schade.
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Artikel 12: Garanties
In aanvulling op het in artikel 5 bepaalde staat de contractspartij er voor in en garandeert hij dat:
de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen product- en/of technische omschrijving/specificaties, danwel afgegeven monsters;
te verrichten werkzaamheden voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, en geschikt te zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn;
hij gedurende 10 jaar na levering vervangende onderdelen zal kunnen leveren;
de geleverde zaken geen inbreuk maken op enige octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of handelsnaam;
te verrichten werkzaamheden en/of tot stand gebrachte werken, danwel opgeleverde goederen voldoen aan alle (toepasselijke) eisen en de hierop van toepassing zijnde overheidsvoorschriften inclusief eisen
en/of voorschriften uitgevaardigd door de Europese Unie alsmede aan de voorschriften van de classificatiebureaus en/of andere instanties en voorts binnen de branche gehanteerde veiligheids- en
kwaliteitsnormen zoals deze gelden op het moment van uitvoering;
de verrichte werkzaamheden en/of tot stand gebrachte werken voldoen aan door ons uitgevaardigde voorschriften inzake regelgeving, veiligheid, gezondheid en milieu;
de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek wordt uitgevoerd alsmede goed vakmanschap.
binnen 12 maanden na (op)levering danwel installatie, ofwel voltooiing van de overeenkomst door ons en/of onze opdrachtgever/afnemer ondeugdelijk bevonden zaken of onderdelen op ons eerste verzoek
worden hersteld en zonodig vervangen en/of ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. De kosten hiervan zijn geheel voor rekening van de contractspartij, onverlet diens verplichting
om ons en/of onze opdrachtgever/afnemer terzake volledig schadeloos te stellen.
Overtreding van de in dit artikel opgenomen garanties en verplichtingen door de contractspartij komen voor zijn rekening en risico, en hij vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid terzake het in dit artikel
genoemde, onverlet diens verplichting om ons en/of onze opdrachtgever/afnemer terzake volledig schadeloos te stellen.
Artikel 13: Overmacht
Partijen kunnen zich op overmacht beroepen indien buiten hun wil en risicosfeer een omstandigheid of gebeurtenis zich heeft voorgedaan waardoor nakoming van de overeenkomst tussen partijen redelijkerwijs
niet meer kan worden gevergd.
Indien zich omstandigheden of gebeurtenissen voordoen die leiden tot verstoring van de werkzaamheden, ontstaat jegens de andere partij een meldingsplicht. Partijen zullen alsdan ten spoedigste bezien of een
wijziging van de overeenkomst kan leiden tot een oplossing, danwel besluiten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14: Geheimhouding
De contractspartij garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie waaronder knowhow in de ruimste zin van het woord, betreffende en/of afkomstig van ons die op enigerlei wijze te
zijner kennis is gekomen of gebracht.
Het is de contractspartij niet toegestaan om, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enige vorm van publiciteit te geven aan (de inhoud en uitvoering van) de overeenkomst en direct of indirect
contact te hebben met onze opdrachtgever(s)/afnemer(s).
Het is de contractspartij niet toegestaan documenten waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, schema's en overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven, zonder
schriftelijke toestemming van ons.
De contractspartij is verplicht de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens op te leggen aan zijn personeel en personeel van derden dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken. Wij hebben het
recht om in voorkomende gevallen personeel van de contractspartij geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.
Bij overtreding door de contractspartij van één van de in dit artikel genoemde verboden en geboden verbeurt hij aan ons zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete
van € 50.000, onverminderd ons recht volledige schadevergoeding van de contractspartij te vorderen.
Artikel 15: Personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst
Het is onze contractspartij niet toegestaan gedurende de uitvoering van de overeenkomst en twaalf maanden nadien, personen in dienst te nemen danwel gebruik te maken in welke vorm dan ook van diensten
van deze personen, die hetzij bij ons in dienst zijn, hetzij direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
Onze contractspartij is gehouden het in het vorige lid bedoelde verbod tevens op te leggen aan derden die de contractspartij bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, met dien verstande dat het onze
contractspartij vrij zal staan gebruik te blijven maken van de diensten van deze derden zelf.
Bij overtreding door de contractspartij van één van de in dit artikel genoemde verboden en geboden, verbeurt hij aan ons zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete
van € 25.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van de contractspartij te vorderen.
Artikel 16: Wijziging voorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen te allen tijden door ons worden gewijzigd en/of aangepast. Bij elke aanvraag als bedoeld in artikel 1.1 en ingeval van lopende overeenkomsten worden deze aan de
contractspartij toegezonden. De laatste versie van deze wordt ook gepubliceerd op http://bwemt.nl
Indien de voorwaarden worden gewijzigd gedurende de uitvoering van overeenkomst, dient de contractspartij zijn eventuele bezwaren binnen 14 dagen na verzending schriftelijk aan ons kenbaar te maken, bij
gebreke waarvan de gewijzigde voorwaarden van toepassing zullen zijn op de bedoelde overeenkomst.
Artikel 17: Toepasselijk recht
Op de tussen ons en de contractspartij gesloten overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zullen uitsluitend onderworpen zijn aan arbitrage in Nederland door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
In afwijking van het vorige lid, zijn wij gerechtigd om financiële geschillen die een omvang van €25.000 niet te boven gaan voor te leggen aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met werk in het kader van onderaanneming zijn uitsluitend onderworpen aan arbitrage in Nederland door de Raad van Arbitrage, waarbij in aanvulling de UAV
van toepassing zijn.
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Deel B: Aanvullende voorwaarden terzake van het verstrekken van opdrachten voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten
Artikel 18: Toepasselijkheid
In dit deel van de voorwaarden worden de bijzondere bepalingen vastgelegd die van toepassing zijn op het verstrekken van opdrachten door ons aan de contractspartij tot het verrichten van werkzaamheden of
het verlenen van diensten.
De bepalingen uit dit onderdeel van de voorwaarden prevaleren boven die in het algemene deel ingeval van rechtstreekse strijdigheid. In het andere geval vullen de bepalingen elkaar aan.

18.1
18.2

Artikel 19: Personeel, materialen en gereedschappen
Het door de contractspartij bij de nakoming van de overeenkomst ingeschakeld personeel en door de contractspartij ingeschakelde derde(n) moet voldoen aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en
deskundigheid.
Indien naar ons oordeel sprake is van ongeschikt, ongekwalificeerd of ongemotiveerd personeel en/of derde(n), is de contractspartij verplicht om op ons eerste verzoek dat het personeel of die derde(n)
onmiddellijk te vervangen door geschikt, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel of derde(n), Indien de contractspartij niet voldoet aan deze verplichtingen, zijn wij gerechtigd dat personeel of die derde(n) van
het werk te sturen.
De contractspartij zal zorgdragen voor alle bij de nakoming van de overeenkomst benodigde materialen en gereedschappen, alsmede beschermingsmiddelen voor het ingeschakelde personeel. Verplichtingen
voortvloeiende uit Veiligheid, Gezondheid en Milieu / Veiligheid Checklist Aannemers worden geacht bij de contractspartij bekend te zijn. Onze aanwijzingen en/of verzoeken daaromtrent aan de contractspartij
en/of de ingeschakelde derden dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Wij hebben de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de contractspartij bij de nakoming van de overeenkomst benodigde materialen, gereedschappen en beschermingsmiddelen.
Indien wij de door de contractspartij bij de nakoming van de overeenkomst benodigde materialen, gereedschappen en beschermingsmiddelen bij inspectie of keuring, als in het vorige lid bedoeld, geheel of
gedeeltelijk afkeuren, is de contractspartij verplicht tot onmiddellijke vervanging van de afgekeurde materialen, gereedschappen en beschermingsmiddelen.

19.1
19.2

19.3

19.4
19.5

Artikel 20: Kennis van het bedrijfsterrein/object/werkterrein
De contractspartij dient zich, voordat met de nakoming van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het bedrijfsterrein/object/werkterrein alwaar de
overeenkomst dient te worden nagekomen en die de nakoming van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
Kosten van vertraging in de nakoming, veroorzaakt door niet, niet tijdige of incorrecte inspectie als in het vorige lid bedoeld, zijn voor rekening en risico van de contractspartij.

20.1
20.2

Artikel 21: Opslag
De contractspartij mag niet meer materiaal op het bedrijfsterrein/object/werkterrein, waar de overeenkomst dient te worden nagekomen, opslaan dan mogelijk is en naar ons oordeel nodig is voor de nakoming
van de overeenkomst.
Op ons eerste verzoek zal de contractspartij dat gedeelte van de materialen die naar ons oordeel overbodig aanwezig is op het bedrijfsterrein/object/werkterrein, als bedoeld in het vorige lid, op eigen kosten
verwijderen.
Opslag en verplaatsing (horizontaal en verticaal) van materiaal op het in de voorgaande leden bedoelde bedrijfsterrein/object/werkterrein geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.

21.1
21.2
21.3

Artikel 22: Werktijden
Nakoming van de overeengekomen werkzaamheden dient te geschieden op de door ons aangegeven normale werktijden.
Het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden buiten onze normale werktijden is toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Kosten die voortvloeien uit en afwijkingen van de normale
werktijden zijn te allen tijde voor rekening en risico van de contractspartij.

22.1
22.2

Deel C: Aanvullende voorwaarden van toepassing op het verstrekken van een opdracht tot onderaanneming van werk, niet zijnde het in onderaanneming realiseren van werk.
Artikel 23: Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij wij optreden als hoofdaannemer bij het verstrekken van een opdracht tot onderaanneming van werk aan de contractspartij
waarbij laatstgenoemde zich verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard geheel of gedeeltelijk uit te voeren tegen tussen partijen overeengekomen voorwaarden en onder de
omstandigheden waarbij de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is.
De bepalingen uit dit onderdeel van de voorwaarden prevaleren boven die in het algemene deel ingeval van rechtstreekse strijdigheid. In het andere geval vullen de bepalingen elkaar aan.

23.1

23.2

24.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

25.1
25.2

26.1
26.2

26.3

26.4
26.5
26.6

27.1
27.2

28.1

28.2
28.3
28.4
28.5
28.6

Artikel 24: Verplichtingen van de contractspartij
De verplichtingen van de contractspartij omvatten onder andere:
het door hem uit te voeren werk goed en deugdelijk uit te voeren;
uitsluitend de door ons gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;
zijn personeel in beginsel tijdens de werkuren op het bouwterrein/object beschikbaar te hebben, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met ons;
het beschikken over en het op ons eerste verzoek tonen van zijn geldig inschrijvingsbewijs van de bedrijfsvereniging en vestigingsvergunning;
ons wekelijks een staat te overhandigen, bevattende manuren verantwoording, naam en Burgerservicenummer van alle personeelsleden die door de contractspartij te werk zijn gesteld.
al zijn verplichtingen jegens het door hem te werk gestelde personeel strikt na te komen;
telkens op ons eerste verzoek een afschrift te verschaffen van de verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de Belastingdienst, zoals bedoeld in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid.
zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan onze opdrachtgever voor uitbreiding of wijziging van het werk;
ons te vrijwaren voor schade ontstaan door het niet naleven door de contractspartij van de verplichtingen uit de overeenkomst, danwel ingevolge de wet.
Artikel 25: Werkwijze
De contractspartij dient de eventueel door ons ter beschikking gestelde voor het uitvoeren van het werk benodigde materialen en gereedschappen te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan de
contractspartij aansprakelijk zal zijn voor de door ons geleden schade en de kosten.
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is de contractspartij niet bevoegd gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (“ingeleende”) arbeidskrachten.
Artikel 26: Personeel
Ingeval de contractspartij bij uitvoering van het werk gebruik maakt van derden of arbeidskrachten inleent, is de contractspartij gehouden de administratieve voorschriften van art. 34 lid 6 Invorderingswet
respectievelijk artikel 35 lid 5 Invorderingswet en/of enig overeenkomstig voorschrift stipt na te leven.
De contractspartij dient zijn personeel te wijzen op verplichtingen conform het bepaalde in de Wet op de Identificatieplicht opdat zij zich bij controles direct kunnen identificeren. Daarnaast is de contractspartij
verplicht kopieën van identiteitsbewijzen van zijn personeel aan ons te verstrekken en deze op de bouwplaats voorhanden te hebben. Het gestelde in dit artikellid geldt tevens voorzover de contractspartij
personeel inleent danwel anderszins personeel van derden betrekt.
Ingeval de contractspartij personeel inzet die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, verstrekt de contractspartij aan ons informatie over de sociale verzekeringspositie van de betreffende personen. Indien de
werknemer sociaal verzekerd is gebleven in diens woonland, verstrekt contractspartij aan ons een kopie van een geldige E101/A1-verklaring als bewijs dat de werknemer in het buitenland verplicht sociaal is
verzekerd.
Ingeval de contractspartij personeel inzet afkomstig van buiten de Europese Unie, of uit landen die per 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, verstrekt de contractspartij aan ons voor zover vereist
door de vreemdelingenwetgeving een kopie van een geldige tewerkstellingsvergunning alsmede een kopie van een geldige verblijfsvergunning.
Indien op grond van de informatie van de contractspartij blijkt dat deze contractspartij en/of door hem ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren, overlegt de contractspartij aan ons een geldige
“Verklaring ArbeidsRelatie”.
De contractspartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het feit dat de contractspartij zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel.
Artikel 27: Wetten, inzage administratie
De contractspartij verplicht zich jegens ons zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van de premies van de sociale verzekeringswetten, alsmede van loonheffing, die verband houden met het aan hem
opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de bepalingen van de toepasselijke CAO stipt na te leven.
Door ons aangewezen personen hebben het recht op elk moment inzage te nemen in de administratie van de contractspartij. De contractspartij verstrekt op ons eerste verzoek afschrift van alle relevante
bescheiden.
Artikel 28: Betaling
Wij zullen pas overgaan tot betaling van de overeengekomen aanneemsom, nadat het werk door de contractspartij opgeleverd is, en door ons uitdrukkelijk is goedgekeurd, dan wel het gedeelte waarop een
termijnbetaling betrekking heeft, door de contractspartij is verricht en nadat de contractspartij op ons eerste verzoek aan ons heeft aangetoond dat deze het in het werk gestelde personeel het hun toekomende
heeft betaald.
Wij hebben het recht de door de contractspartij ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten alsmede loonheffing, waardoor wij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk
aansprakelijk zijn, aan de contractspartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde zijn wij te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten alsmede loonheffing, van de aanneemsom in te houden
en namens de contractspartij rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging dan wel de Ontvanger der belastingen te voldoen.
In de gevallen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, zijn wij door betaling hiervan jegens de contractspartij gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
Indien wij gegronde redenen hebben om te vermoeden dat de contractspartij niet aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringswetten alsmede loonheffing voldoet hebben wij het
recht betalingen aan de contractspartij op te schorten, totdat is vastgesteld of en voor welk bedrag wij eventueel aansprakelijk zullen worden gesteld door de Belastingdienst.
De contractspartij vrijwaart ons voor iedere vordering van de Belastingdienst jegens ons op grond van Ketenaansprakelijkheid.
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29.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

30.1
30.2

31.1
31.2
31.3
31.4

31.5
31.6
31.7

Artikel 29: Facturering
De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De contractspartij dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens
duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
ons project- en contractnummer en dat van de contractspartij dat op het werk betrekking heeft;
het werk en de plaats(en) van de uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
de naam, het adres en de woonplaats van de contractspartij;
de naam van de bedrijfsvereniging waarbij de contractspartij is aangesloten en zijn aansluitnummer;
het loonbelastingnummer van de contractspartij;
een opgave of de Verleggingsregeling Omzetbelasting al dan niet van toepassing is. In geval de Verleggingsregeling Omzetbelasting niet van toepassing is, dient het bedrag en percentage van de
omzetbelasting te worden vermeld.
Artikel 30: Verhaal
Indien wij na aansprakelijkheidsstelling voor niet, door de contractspartij of de na hem komende onderaannemer, afgedragen belasting en premies, deze belasting en premies hebben moeten voldoen, hebben wij
ten belope van het gehele bedrag dat door ons is voldaan verhaal op de contractspartij. Onze vordering wordt vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum dat wij hebben betaald.
Door voldoening door ons aan onze verplichtingen ingevolge de bepalingen van de geldende CAO jegens het personeel van onze contractspartij hebben wij verhaal op de contractspartij ten belope van hetgeen
door ons te dezer zake is voldaan, vermeerdert met wettelijke rente vanaf de datum dat wij hebben betaald.
Artikel 31: Wijzigingen
Dit artikel geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 17 van Hoofdstuk A van deze voorwaarden.
Indien wij een wijziging in de overeenkomst tot stand willen brengen, zullen wij de contractspartij een wijzigingsvoorstel doen toekomen. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het
wijzigingsvoorstel, zal de contractspartij ons schriftelijk informeren inzake de gevolgen van de voorgestelde wijziging.
Indien wij akkoord gaan met de schriftelijke opgave van de contractspartij, als bedoeld in het vorige lid, leggen partijen de wijzigingen vast in een wijzigingsovereenkomst c.q. aanvullende opdracht.
Wijzigingsovereenkomsten worden in volgorde genummerd.
Indien wij niet akkoord gaan met de schriftelijke opgave van de contractspartij, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan kunnen wij in het belang van het werk de wijziging eenzijdig doorzetten. Alsdan is de
contractspartij verplicht de door ons gewenste wijziging onmiddellijk door te voeren, naar beste vermogen en kunnen. De extra kosten en de besparingen die met de wijzigingen zijn gemoeid, zullen door de
contractspartij worden bijgehouden en aan ons worden meegedeeld. Op basis van deze gegevens zullen partijen trachten overeenstemming te bereiken inzake de gevolgen van de uitgevoerde wijzigingen.
Indien naar aanleiding van ontwikkelingen in de voortgang van het werk de contractspartij van mening is dat een wijziging overeengekomen dient te worden, zal hij aan ons een wijzigingsvoorstel doen toekomen.
De leden 3 en 4 van dit artikel zijn dan van toepassing.
Instructies, interpretaties, beslissingen of handelingen die in het belang van de voortgang van het werk worden genomen of die zijn bedoeld om de uitvoering van de overeenkomst veilig te stellen, zijn geen
wijzigingen als hiervoor bedoeld.
Wijzigingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd op basis van de bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst van welke zij deel uitmaakt.
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