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HOOFDSTUK I - INLEIDENDE BEPALINGEN
ARTIKEL 1

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanneemsom: het bedrag of de bedragen, genoemd in de Inkooporder, vermeerderd of verminderd met
de prijs van overeengekomen meer- of minderwerk, exclusief omzetbelasting.
Aannemer: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) met wie Opdrachtgever een Inkooporder heeft gesloten
voor het Werk. Het woord contractor of equivalenten daarvan, die elders in de Inkooporder gebruikt
kunnen worden, zullen dezelfde betekenis hebben als Aannemer.
Bestek: de nauwkeurige beschrijving van de materialen en onderdelen voor het Werk en de functionele
vereisten van het Werk, de daarbij behorende stukken, de voor de Werkzaamheden geldende
voorwaarden, tijdschema van uitvoering, alsmede de Staat van aanwijzing.
Directie: de in de Inkooporder genoemde gemachtigde van Opdrachtgever. De Directie
vertegenwoordigt de Opdrachtgever en is belast met het toezicht op de uitvoering van het werk.
Goederen: Het ontwerp, de diensten, de materialen en/of apparatuur en alle bijbehorende documenten
die geleverd dienen te worden overeenkomstig de specificaties in de Inkooporder, alsmede enig
onderdeel of enige component die hiervan deel uitmaakt.
Inkooporder: de tussen Opdrachtgever en Aannemer, schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst van
aanneming van werk (titel 7.12 BW) of overeenkomst van opdracht (titel 7.7 BW), met inbegrip van alle
in de Inkooporder vermelde bijlagen, specificaties (waaronder mede begrepen geldende site
regelgeving en aanvullende site regelgeving van koper (Opmerking: deze regelgeving is te raadplegen
op http://www.sitech.nl, via tab regulations), tekeningen en documenten. De woorden afroeporder,
overeenkomst, order, opdracht of equivalenten daarvan, die elders in de Inkooporder gebruikt kunnen
worden, zullen dezelfde betekenis hebben als Inkooporder.
Levertijd: de in de Inkooporder bepaalde termijn, waarbinnen het Werk, respectievelijk een gedeelte van
het Werk, moet worden opgeleverd.
Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie Aannemer een Inkooporder heeft gesloten voor het Werk.
Voor de garanties, aansprakelijkheid en schadevergoeding wordt onder Opdrachtgever mede verstaan
diens afnemers / opdrachtgevers/kopers.
Staat van Aanwijzing: Een door Opdrachtgever of de Directie vóór de totstandkoming van de
Inkooporder schriftelijk opgestelde notitie waarin wordt opgenomen de aan alle inschrijvers tijdens de
aanwijzing medegedeelde aanvullende gegevens met betrekking tot het Werk en/of de eventuele
wijzigingen van en/of aanvullingen op het Bestek.
Werk: De volgens de Inkooporder te verrichten prestaties.
Werkdag: kalenderdag met uitzondering van zaterdag, zondag of een in Nederland algemeen erkende
feestdag.
Werkterrein: het terrein waar de Werkzaamheden voor het Werk worden verricht.
Werkzaamheden: de werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de Inkooporder.
Deze voorwaarden worden toegepast door en voor alle Sitech-ondernemingen.
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HOOFDSTUK II - PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 2

DIRECTIE

1. De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om als Directie op te treden of
de Directie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te vervangen en
geeft hiervan en van wijzigingen hierin schriftelijk kennis aan Aannemer.
2. In de gevallen waar in deze voorwaarden uitdrukkelijk de Opdrachtgever is genoemd, is alleen
deze bevoegd.
3. Personen die zijn aangewezen om de Directie bij te staan, binden deze slechts indien dit schriftelijk
aan de Aannemer is medegedeeld.
4. De Directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden Werkzaamheden niet mogen
worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de Directie of van door haar aangewezen
personen.

ARTIKEL 3

GEMACHTIGDE VAN AANNEMER

1. Indien en voor zover Aannemer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden niet in persoon op
de plaats van het Werk aanwezig is, dient hij te zijn vertegenwoordigd door een gemachtigde, die
hem in alle zaken betreffende het Werk vertegenwoordigt en verbindt.
2. De Aannemer dient voor de aanvang van de Werkzaamheden schriftelijk mede te delen, wie als
de in lid 1 bedoelde gemachtigde optreedt. De Aannemer geeft van elke wijziging of intrekking van
de machtiging onverwijld schriftelijk kennis aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 4

MEER AANNEMERS

1. Indien twee of meer Aannemers tezamen een Werk hebben aangenomen zijn zij jegens
Opdrachtgever ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen,
die uit de Inkooporder voortvloeien.
2. De Aannemers zullen in dit geval één van hen als gemachtigde (penvoerder) aanwijzen. Deze
gemachtigde verbindt Aannemers zonder enige beperking of uitsluiting. Het bepaalde in artikel 3
lid 2 is op de gemachtigde van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 5

ONDERAANNEMER

1. Aannemer mag het de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde in onder
aanneming uit laten voeren door aannemers genoemd in de “vendorslist van Opdrachtgever” voor
het Werk op de desbetreffende locatie, of bij gebreke daarvan na schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever door een andere onderaannemer.
2. Aannemer is en blijft volledig aansprakelijk voor de prestaties van de onderaannemer en voor hun
nakoming van alle in de Inkooporder gestelde voorwaarden. Onder onderaannemer wordt
verstaan elke persoon of elke onderneming, die Aannemer inschakelt voor of ten behoeve van het
Werk of de uitvoering daarvan. Aannemer vertegenwoordigt en verbindt de onderaannemer in alle
zaken betreffende het Werk. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 vrijwaart Aannemer
Opdrachtgever tegen alle vorderingen van de onderaannemer op Opdrachtgever.
3. Voor uitbesteding van Werkzaamheden die tot de eigen discipline van Aannemer gerekend
kunnen worden geldt te allen tijde een inzet van minimaal 50% eigen personeel met een vast
dienstverband. Deze bepaling geldt eveneens voor elke individuele onderaannemer.
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4. Voor het gebruik maken van inleenkrachten dient vooraf schriftelijke goedkeuring van
Opdrachtgever te zijn verkregen. Voor deze inleenkrachten gelden dezelfde eisen als voor eigen
personeel van Aannemer. Eisen met betrekking tot kennis, kunde en goed vakmanschap dienen,
op verzoek van Opdrachtgever, met certificaten te worden aangetoond. Inhuren van personeel is
alleen toegestaan bij aannemers als vermeld in lid 1, met dien verstande dat het ingehuurde
personeel een vast dienstverband moet hebben bij deze aannemers.
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HOOFDSTUK III - BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
ARTIKEL 6

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Aannemer is verplicht de Inkooporder uit te voeren met gebruikmaking van zijn specifieke kennis,
kunde en goed vakmanschap en met inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven
aanwijzingen.
2. Aannemer is verplicht de Inkooporder uit te voeren (I) met inachtneming van de in de Inkooporder
vermelde normen en voorschriften, zoals deze luiden op de in de Inkooporder genoemde data van
uitgifte of bij gebreke daarvan zoals deze luiden op de datum van totstandkoming van de
Inkooporder, (II) met inachtneming van een zodanige mate van bekwaamheid, vakmanschap, vlijt,
behoedzaamheid en inzicht als redelijkerwijze verwacht mag worden van een bekwame en
ervaren Aannemer, die aan zijn contractuele verplichtingen tracht te voldoen en (III) met
gebruikmaking van deugdelijke materialen en hulpmiddelen, en voldoende gekwalificeerd
personeel, waarover hij de vrije beschikking heeft.
3. Indien de specifieke kennis, kunde en goed vakmanschap van Aannemer zich verzetten tegen
een bepaald gedeelte van de Werkzaamheden en/of de in lid 1 bedoelde aanwijzingen, deelt hij
zulks onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk mede aan Opdrachtgever en Partijen zullen
overleggen over een oplossing.
4. Het is Aannemer verboden op het Werkterrein andere werkzaamheden uit te voeren dan die
welke voor de goede uitvoering van de Inkooporder noodzakelijk zijn.
5. De Aannemer zal op het Werkterrein andere werkzaamheden gedogen die door of in opdracht van
Opdrachtgever worden verricht.
6. Aannemer zal rekening houden met levertijden van de door Opdrachtgever beschikbaar te stellen
materialen.
7. Niet in de Inkooporder gespecificeerde aspecten van het Werk die nodig zijn voor het juist, veilig
en efficiënt gebruiken en/of functioneren van het Werk en voor het nakomen van de garanties van
Aannemer, worden geacht deel uit te maken van de Inkooporder en zullen zonder extra kosten
voor Opdrachtgever door Aannemer geleverd en/of uitgevoerd worden, tenzij in de Inkooporder
anders is vermeld.

ARTIKEL 7

KWALITEITSZORGSYSTEEM/ AUDIT / HOEVEELHEDEN ONDERZOEK

1. Aannemer dient voor de uitvoering van deze Inkooporder een kwaliteitszorgsysteem te voeren
overeenkomstig de ISO 9001 norm, laatste revisie.
2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om audits uit te (laten) voeren op alle aspecten
aangaande de uit te voeren Werkzaamheden en Aannemer zal hieraan zijn volledige
medewerking verlenen en hierbij aanwezig zijn.
3. Indien uit een audit en/of Hoeveelheden Onderzoek blijkt, dat er verschillen bestaan tussen de
door Aannemer in rekening gebrachte hoeveelheden en de door Aannemer feitelijk voor de
Werkzaamheden benodigde / geleverde hoeveelheden heeft Opdrachtgever het recht de uit dit
verschil voortvloeiende kosten met de prijs van de opdracht te verrekenen of terug te vorderen
van Aannemer. In dergelijke gevallen zal Opdrachtgever Aannemer in een zo vroeg mogelijk
stadium van de aangetroffen verschillen op de hoogte stellen en Aannemer zal in de gelegenheid
worden gesteld op eigen kosten een contra-expertise uit te voeren.
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4. Hoeveelheden Onderzoek kunnen worden uitgevoerd als representatieve steekproeven, waarbij
aangetroffen verschillen aanleiding zullen zijn tot verrekening van deze verschillen over alle
hoeveelheden gedurende de Werkzaamheden in rekening gebracht.

ARTIKEL 8

TE LEVEREN MATERIALEN EN/ OF ONDERDELEN

1. De materialen en onderdelen voor het Werk moeten nieuw en ongebruikt zijn, van goede
hoedanigheid, geschikt voor hun bestemming en voldoen aan de in de Inkooporder gestelde eisen
en dienen tijdig aanwezig te zijn.
2. De levering van materialen zal geschieden in deugdelijke verpakking in overeenstemming met de
vereiste vorm van transport, verwerking en opslag daarvan. De prijzen vermeld in de Inkooporder
zijn inclusief deze verpakkingskosten. Kostbare en her te gebruiken verpakking zal door
Aannemer worden teruggenomen. Kostbare en opnieuw te gebruiken verpakking, borg, huur of
slijtagekosten zal niet aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Voor zover het fabricaat van de te leveren materialen en onderdelen niet in de Inkooporder is
voorgeschreven, zal Aannemer zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever overleg plegen over de
keuze daarvan onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Aannemer ter zake.
4. Aannemer is verplicht aan Opdrachtgever desgewenst een kopie zonder prijsvermelding van de
door hem gedane bestellingen te verstrekken.
5. Directe levering aan Opdrachtgever van materialen en/of onderdelen voor of in verband met het
Werk vindt plaats DDP, gelost op het terrein van het Werk, conform "Incoterms laatste versie".

ARTIKEL 9

OVERHEIDSVERGUNNINGEN

1. Aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor van belang zijnde voorschriften vanwege de
internationale, nationale, provinciale en/of gemeentelijke overheden en nutsbedrijven, voor zover
deze gelden op de datum van totstandkoming van de Inkooporder, en hiermede in de offerte
rekening te hebben gehouden.
2. Aannemer zal tijdig beschikken over alle voor de uitvoering van de Inkooporder noodzakelijke
vergunningen en beschikkingen vanwege de in lid 1 bedoelde overheden en nutsbedrijven, indien
en voor zover de Inkooporder en/of het desbetreffende voorschrift deze verplichting niet op
Opdrachtgever leggen.
3. Indien voorschriften vanwege de in lid 1 bedoelde overheden en nutsbedrijven na de
totstandkoming van de Inkooporder worden geïntroduceerd of gewijzigd, en deze introductie of
wijziging onvoorzienbaar was op de datum van totstandkoming van de Inkooporder, zullen de
eventueel daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van het Werk worden verrekend. De
vaststelling van het te verrekenen bedrag dient plaats te vinden binnen 20 Werkdagen na
introductie resp. wijziging.

ARTIKEL 10 RAPPORTAGE VAN HET WERK
Aannemer dient dagelijks of wekelijks, zulks overeenkomstig de wens van de Directie, over de
voortgang van het werk te rapporteren aan de Directie conform de daarvoor geldende instructies.
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ARTIKEL 11 FUNCTIONARISSEN VAN AANNEMER OP HET WERK
1. Aannemer dient bij de aanvang van de Werkzaamheden het organisatieschema met betrekking tot
de door hem voor de Werkzaamheden aangestelde en/of aan te stellen werknemers ter
goedkeuring aan de Directie voor te leggen. De aard en de omvang van het Werk bepalen
kwantiteit en kwaliteit van de aan te stellen werknemers, alsmede de door dezen beschikbaar te
stellen tijd. Incompetentie dan wel onacceptabel gedrag vertonende werknemers van Aannemer
zullen op eerste aanzegging van Opdrachtgever worden verwijderd van het Werkterrein en dienen
onmiddellijk te worden vervangen.
2. Aannemer dient naar kwantiteit en kwaliteit tijdig een aantal staffunctionarissen op het werk aan te
stellen, dat voldoende is voor de goede uitvoering van de Inkooporder.

ARTIKEL 12 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OP HET WERK
1. Voor zover zulks redelijkerwijze van hem kan worden gevergd, is Aannemer verantwoordelijk voor
de arbeidsomstandigheden waaronder begrepen de veiligheid op het Werkterrein. Aannemer stelt
zich vóór de aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte van de toepasselijke
overheidsvoorschriften en de bij Opdrachtgever geldende veiligheidsvoorschriften.
2. Op verzoek van Opdrachtgever wijst Aannemer onverwijld één zijner werknemers aan als
veiligheidsfunctionaris. Aannemer doet onverwijld schriftelijk mededeling aan Opdrachtgever van
zijn naam en telefoonnummer. De veiligheidsfunctionaris dient tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden op het Werkterrein aanwezig te zijn. De aard en omvang van het Werk alsmede
de omstandigheden waaronder dit verricht moet worden, bepalen de kwaliteit van deze
functionaris alsmede de door deze te verrichten taken. Alle op grond van dit artikel door
Aannemer te maken kosten komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 13 ALGEMENE VOORZIENINGEN
1. Tenzij in het bestek anders is bepaald, is Aannemer verplicht keten, kantoor-, kleed-, opslag-,
verblijfs- en werkruimtes, sanitaire units, schaftlokalen etc. in de door Opdrachtgever aan te wijzen
ketenparken op de desbetreffende locatie ter beschikking te hebben. Alle directe en indirecte
kosten voor deze algemene voorzieningen zijn voor rekening van Aannemer. Opdrachtgever
bepaalt de plaats van opstelling.
2. In een eventueel benodigde werkplaats, mogen geen andere werktuigen opgesteld worden, dan
die welke nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Aantal en soorten van werktuigen
bestemd voor opstelling behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Directie. De Directie
heeft vrije toegang tot Aannemers faciliteiten als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 14 GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT, WATER, TELEFOON EN STEIGERWERK
1. Opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de op de bouwplaats te verrichten Werkzaamheden
kosteloos aansluiting voor elektriciteit, drinkwater en riolering ter beschikking. Hiertoe zullen door
de Directie aansluitpunten worden aangewezen op redelijke afstand van het Werk. Verspilling
wordt aan Aannemer in rekening gebracht en door deze aan Opdrachtgever vergoed. De door
Aannemer benodigde tijdelijke installaties vanaf de aansluitpunten zullen door Aannemer op diens
kosten worden verzorgd, waarbij de elektrische installatie zal moeten voldoen aan de 'Aanvullende
en bijzondere voorschriften voor tijdelijke installaties' volgens veiligheidsregels Plants & Sitech
Services.
De methode van verwarming van ruimten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Directie.
Kosten als gevolg van ontbreken en/of uitvallen van de verzorging van voorzieningen, veroorzaakt
door toedoen van Aannemer, zijn voor rekening van Aannemer.
2. Door Opdrachtgever worden géén interne of externe telefoonaansluitingen ter beschikking
gesteld. Aannemer kan voor eigen rekening en risico een telefoonaansluiting doen aanleggen na
daartoe verkregen toestemming van de Directie.
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3. Tenzij in het Work Specs anders is bepaald wordt door de Opdrachtgever géén steigerwerk ter
beschikking gesteld.

ARTIKEL 15 H ULPMIDDELEN VAN OPDRACHTGEVER/A ANNEMER
1. Indien door of vanwege Opdrachtgever volgens de Inkooporder of naar diens goeddunken
hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld, geschiedt dit zonder enige garantie. Deze
hulpmiddelen worden door Aannemer zo spoedig mogelijk gecontroleerd. De Opdrachtgever stelt
geen hulpgereedschap en elektrisch handgereedschap ter beschikking.
2. Van eventuele tekortkomingen van hulpmiddelen die door Opdrachtgever zijn ter beschikking
gesteld, stelt Aannemer de Directie terstond in kennis. De hogere kosten, die een gevolg zijn van
het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van
Aannemer indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te
merken. Noodzakelijk onderhoud, herstel of vervanging van door Opdrachtgever aan Aannemer
ter beschikking gestelde hulpmiddelen is voor rekening van Aannemer.
3. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen dienen na gebruik onverwijld en in dezelfde staat aan
Opdrachtgever te worden teruggegeven.
4. Alle door Aannemer op het Werkterrein aan te voeren hulpgereedschappen en elektrische
handgereedschappen dienen van duidelijke en vast aangebrachte eigendomsherkenningstekens
te zijn voorzien.
5. Indien voor de montagewerkzaamheden bijzondere gereedschappen nodig zijn, behoeven deze
voorafgaande goedkeuring van de Directie.

ARTIKEL 16 GEVONDEN VOORWERPEN
Aannemer is verplicht de door hem of zijn werknemers bij de uitvoering van de Werkzaamheden
gevonden voorwerpen terstond af te staan aan Opdrachtgever. Personen die zich gevonden
voorwerpen hebben toegeëigend zal de toegang tot het Werkterrein door Opdrachtgever worden
ontzegd.

ARTIKEL 17 TEKENWERK VAN A ANNEMER
1. Alle tot het Werk behorende tekenwerk dient uitgevoerd te worden op formaat A4 t/m A0 volgens
norm NEN 379 en in zodanig contrast en grootte dat goede reproducties mogelijk zijn.
Opdrachtgever kan in het Bestek aangeven dat tekeningen in een elektronische vorm ter
beschikking worden gesteld.
2. Tekeningen dienen alle relevante gegevens betreffende afmetingen, materialen en productie te
vermelden en waar nodig door berekeningen volgens algemeen aanvaarde methoden gestaafd te
worden.
3. Alle voor de beoordeling van het werk noodzakelijke tekeningen worden door Aannemer tijdig ter
beoordeling voorgelegd aan Opdrachtgever. Uiterlijk 15 Werkdagen na ontvangst van de
tekeningen deelt Opdrachtgever Aannemer zijn commentaar mede.
4. In geval Opdrachtgever binnen 15 Werkdagen geen commentaar heeft mede gedeeld kan
Aannemer de tekeningen als beoordeeld beschouwen. Ondanks beoordeling van de tekeningen
door Opdrachtgever blijft Aannemer voor de juistheid ervan verantwoordelijk.
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ARTIKEL 18 ORDE EN NETHEID OP HET WERK EN ONTRUIMING BOUWTERREINEN
1. Gedurende de Werkzaamheden dient Aannemer het bouwterrein en de aan- en afvoerwegen
wekelijks, of zoveel vaker als de aard der Werkzaamheden met zich meebrengt, zodanig op te
ruimen dat orde en netheid op het Werkterrein, zulks ter beoordeling van de Directie, worden
gewaarborgd.
2. Uiterlijk bij de oplevering van het Werk dient Aannemer het bouwterrein en de aan- en
afvoerwegen geheel te hebben ontruimd en in de staat van netheid te hebben teruggebracht
waarin deze door hem bij de aanvang van de Werkzaamheden werden aanvaard.
3. De op grond van dit artikel te maken kosten zijn voor rekening van Aannemer. Indien Aannemer
na een schriftelijke waarschuwing niet voldoet aan verplichtingen als genoemd in lid 1 en lid 2, is
de Directie gerechtigd de opruimings- en/of ontruimingswerkzaamheden op kosten van Aannemer
te laten verrichten.
4. Indien meer aannemers op het bouwterrein werkzaam zijn, is ieder van deze aannemers in
beginsel voor de uitvoering van de totale opruimingswerkzaamheden verantwoordelijk en worden
de kosten van het opruimen via een door de Directie te bepalen verdeelsleutel aan de betrokken
aannemers in rekening gebracht.
5. Tenzij Aannemer alle afvalmateriaal in de daarvoor bestemde containers heeft gedeponeerd heeft
Opdrachtgever het recht het afval te verwijderen op kosten van Aannemer.
Het deponeren van afvalmateriaal en vuil in sloten, greppels, rioleringen, drainagesystemen, etc.
is ten strengste verboden.
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HOOFDSTUK IV - LEVERTIJD
ARTIKEL 19 AANVANG EN DUUR
1. In de Inkooporder worden aanvang en duur van de Levertijd en de opleveringsdatum bepaald.
Indien geen aanvangsdatum is bepaald, wordt deze in onderling overleg vastgesteld en schriftelijk
bevestigd. De Levertijd kan door Opdrachtgever worden onderverdeeld in termijnen waarin steeds
een bepaald gedeelte van het Werk moet zijn voltooid.
2. De Levertijd is bindend. Door het enkele feit van overschrijding daarvan is Aannemer in verzuim.
Opdrachtgever heeft dan het recht te zijner keuze de opdracht te ontbinden of nakoming te
verlangen, in beide gevallen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 20 TIJDSCHEMA EN COÖRDINATIE
1. De Directie is bevoegd binnen het kader van de Inkooporder, de uitvoering van de
Werkzaamheden te binden aan (i) regels met betrekking tot de coördinatie ervan en (ii) regels met
betrekking tot het tijdschema voor het Werk als hierna bedoeld.
2. Indien partijen dit overeenkomen legt de Aannemer binnen 15 Werkdagen na de datum van
totstandkoming van de Inkooporder ter goedkeuring aan de Directie een tijdschema voor met
betrekking tot de Werkzaamheden.
Het tijdschema omvat in ieder geval personeelsbezetting, personeelskwaliteit, volgorde
Werkzaamheden alsmede het tijdstip waarop materialen (in meetbare eenheden en
hoeveelheden), onderdelen en tekeningen beschikbaar moeten zijn.
3. De Directie is bevoegd tussentijds een wijziging van het tijdschema op te dragen in verband met
de coördinatie van het werk en/of andere werken. Indien hierdoor de uit de Inkooporder
voortvloeiende verplichtingen van Aannemer worden gewijzigd, worden deze wijzigingen
verrekend als meer- en minderwerk.
4. De Directie houdt besprekingen met Aannemer betreffende de stand van engineering, uitvoering
in kwalitatief en kwantitatief opzicht, veiligheidsaspecten, stand toelevering materialen,
wijzigingen, werkomvang e.d. De verslaglegging wordt vanwege Opdrachtgever verzorgd en door
Aannemer 'voor akkoord' getekend.

ARTIKEL 21 SCHADEVERGOEDING VOOR OVERSCHRIJDING VAN DE L EVERTIJD
Bij overschrijding van de Levertijd of van een termijn in de Levertijd, die voor rekening en risico van
Aannemer komt, heeft Opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling aanspraak op betaling door
Aannemer van een voorschot schadevergoeding ten bedrage van 1 % van de Aanneemsom met een
minimum van € 500,- voor iedere kalenderweek, waarmee de Levertijd wordt overschreden, tot een
maximumbedrag van 10 % van de Aanneemsom.
De Opdrachtgever behoudt daarnaast volledig zijn civielrechtelijke aanspraken op vergoeding van de
door hem geleden schade, evenwel onder verrekening van het voorschot.
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ARTIKEL 22 W IJZIGING VAN DE LEVERTIJD
1. De Levertijd kan door Opdrachtgever worden gewijzigd hetzij uit eigen beweging, hetzij op een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Aannemer.
2. Een verzoek van Aannemer tot wijziging van de Levertijd dient door hem onder opgave van
redenen bij Opdrachtgever te worden ingediend onverwijld en uiterlijk binnen 10 Werkdagen nadat
de aanleiding tot het verzoek zich heeft voorgedaan, dan wel Aannemer de oorzaak in redelijkheid
heeft kunnen kennen.
3. Vooraleer er tot wijziging van de Levertijd wordt overgegaan zullen partijen de eventuele financiële
consequenties daarvan bespreken en, zo deze consequenties er zijn, dienaangaande schriftelijk
een nadere regeling treffen.

ARTIKEL 23 OPSCHORTING VAN HET DE W ERKZAAMHEDEN
1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
2. De Aannemer is verplicht uit de opschorting voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken
door het nemen van gepaste maatregelen.
3. Voorzieningen, die Aannemer ten gevolge van de opschorting moet treffen, worden met hem
verrekend als meer- en minderwerk.
4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing, indien de opschorting het gevolg is van onjuist
handelen of nalaten door Aannemer, inclusief stakingen en andere arbeid gerelateerde acties.

ARTIKEL 24 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
1. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Inkooporder tussentijds op te zeggen voor het nog
niet verrichte deel ervan en de Werkzaamheden te doen beëindigen. De Aannemer heeft in dat
geval uitsluitend recht op vergoeding van de in de Inkooporder vastgelegde prijs, exclusief BTW,
berekend naar de stand van het Werk op het moment van de opzegging alsmede vergoeding van
alle daaraan voor Aannemer verbonden kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft
moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten en reeds door
Opdrachtgever betaalde vergoedingen voor niet uitgevoerd werk. Het totaalbedrag van deze
kosten zal tezamen met de reeds aan Aannemer gedane betalingen de Aanneemsom plus
eventueel meerwerk niet overtreffen.
2. Na de beëindiging als bedoeld in lid 1 blijft de Inkooporder ongewijzigd van kracht voor dat
gedeelte van het Werk, dat vóór de beëindiging tot stand is gebracht. Hieruit voortvloeiende
aanspraken blijven door de beëindiging onverlet.
3. De Inkooporder kan door Opdrachtgever te allen tijde worden beëindigd zonder dat Aannemer
recht heeft op enige vergoeding of schadeloosstelling en onverminderd het recht van
Opdrachtgever tot vergoeding van schade en kosten, in geval (i) in geval Aannemer tekortschiet in
de nakoming van zijn verplichtingen onder de Inkooporder en deze tekortkomingen niet binnen
redelijke termijn na schriftelijke aanmaning zijn hersteld, (ii) in geval van niet naleving van de
voorwaarden op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging. Na een dergelijke
beëindiging mag Opdrachtgever ontvangen goederen en/of diensten in zijn geheel of gedeeltelijk
retourneren tegen terugbetaling en overdracht van eigendom aan Aannemer, onder aftrek van de
door Opdrachtgever gemaakte kosten.
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4. Opdrachtgever is gerechtigd de Inkooporder met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van
verleende surséance van betaling of aangevraagd of uitgesproken faillissement. De
Opdrachtgever zal alsdan aan Aannemer de door hem tot het moment van beëindiging verrichte
Werkzaamheden en geleverde materialen vergoeden gebaseerd op de in de Inkooporder
gehanteerde tarieven en prijzen onder aftrek evenwel van door Opdrachtgever geleden en te
lijden schade en voor Opdrachtgever ontstane en te verwachten extra kosten als gevolg van de
beëindiging van de Inkooporder, dan wel de ontvangen goederen in zijn geheel of gedeeltelijk
retourneren tegen terugbetaling en overdracht van eigendom aan Aannemer, onder aftrek van de
door Opdrachtgever gemaakte kosten. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Aannemer
medewerking verlenen aan de vestiging van een pandrecht op de betrokken goederen. De
Opdrachtgever zal voorts gerechtigd zijn betalingsverplichtingen van Aannemer jegens
onderaannemers uit hoofde van het Werk geheel of gedeeltelijk na te komen namens Aannemer,
welke betalingen Opdrachtgever eveneens in mindering kan brengen op hetgeen Opdrachtgever
aan Aannemer nog verschuldigd mocht zijn. De Opdrachtgever zal in geen geval een vergoeding
verschuldigd zijn terzake van de beëindiging van de Inkooporder, daaronder begrepen enige
vergoeding terzake van door Aannemer reeds voor de Werkzaamheden aangegane verplichtingen
jegens derden, tenzij ten deze anders wordt overeengekomen tussen Opdrachtgever en
Aannemer.
5. Naast zijn rechten als vermeld in lid 4 kan Opdrachtgever ingeval van verleende surséance van
betaling of aangevraagd of uitgesproken faillissement van Aannemer de bewindvoerder
respectievelijk curator sommeren om binnen vijf (5) kalenderdagen schriftelijk te verklaren of hij
bereid is de Inkooporder gestand te doen en terzake de nodige zekerheid te stellen. Indien na
afloop van deze termijn niet is gebleken, dat de Inkooporder gestand zal worden gedaan, wordt de
Inkooporder geacht met onmiddellijke ingang te zijn ontbonden. In dat geval zijn alle uit de
beëindiging voortvloeiende schade en kosten, waaronder begrepen de extra kosten van voltooiing
van het Werk, voor rekening van Aannemer.
6. Hangende de beslissing over de voortzetting van de Werkzaamheden als vermeld in lid 5 is
Opdrachtgever gerechtigd voor rekening van Aannemer alle maatregelen te nemen die strekken
tot het voorkomen van het ontstaan van schade of extra kosten aan het reeds uitgevoerde
gedeelte van het Werk.
7. Opdrachtgever is gerechtigd de Inkooporder te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder
enige verplichting tot schadeloosstelling, indien de zeggenschap over Aannemer wijzigt. Met
zeggenschap wordt bedoeld de bevoegdheid om de onderneming van Aannemer te besturen en
te controleren, hetzij op grond van overeenkomst, eigendom van aandelen of anderszins.
Aannemer dient Opdrachtgever van een zeggenschapswijziging onverwijld op de hoogte te
stellen.
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HOOFDSTUK V - KEURING
ARTIKEL 25 ALGEMENE BEPALING
Op voorschrift van de overheid of op verzoek van Opdrachtgever wordt het Werk of onderdelen daarvan
gekeurd volgens de Artikelen 26, 27 en 28 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 26 KEURING
1. Materialen en/of onderdelen, al dan niet verwerkt of samengesteld ten behoeve van het Werk
zullen worden gekeurd, dan wel voorzien zijn van kwaliteitscertificaten en/of keuringsattesten.
Doel van de keuring is inzicht te verschaffen of de te verwerken materialen en/of onderdelen
voldoen aan de gestelde eisen, alsmede in de aard aan de voortgang van de Werkzaamheden.
2. Van de keuring wordt een rapport opgemaakt, waarin de keuringsresultaten en andere relevante
gegevens worden vastgelegd. Dit rapport wordt door Aannemer en de Directie ondertekend.
3. Voordat de materialen en onderdelen ter keuring aan de Opdrachtgever worden aangeboden
zullen deze door Aannemer, onderaannemers, respectievelijk leveranciers zijn gecontroleerd.
4. Materialen en onderdelen die afwijkingen vertonen, dienen gescheiden worden opgeslagen. De
aard van de afwijking dient onverwijld ter kennis van Opdrachtgever te worden gebracht.

ARTIKEL 27 VERPLICHTINGEN INZAKE KEURING
1. Een keuring wordt uitgevoerd en geschiedt door Opdrachtgever of een of meer door deze
aangewezen gemachtigde(n), op een door Opdrachtgever na overleg met Aannemer vastgesteld
tijdstip. De Aannemer of diens gemachtigde wordt in de gelegenheid gesteld de keuring bij te
wonen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever verleent Aannemer hulp bij een keuring door binnen redelijke
grenzen het nodige personeel en de benodigde materialen, onderdelen, toestellen en
gereedschappen gratis ter beschikking te (doen) stellen. Waardevermindering en/of verlies van de
voor de keuring gebruikte materialen en/of onderdelen wordt niet door Opdrachtgever vergoed.
3. Aannemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever en/of diens gemachtigde(n) vrije toegang
hebben tot de plaats, waar de keuring dient plaats te vinden, dat de voor de keuring nodige
middelen aanwezig zijn en dat zijn eventuele onderaannemers respectievelijk leveranciers ten
behoeve van de keuring alle noodzakelijke inlichtingen verschaffen aan Opdrachtgever en/of
diens gemachtigde(n).
4. Aannemer zal Opdrachtgever alle kosten betalen met betrekking tot de keuring van materialen
en/of onderdelen die niet zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 28 VERVANGING VAN AFGEKEURDE MATERIALEN EN ONDERDELEN
1. Aannemer zal materialen en/of onderdelen die zijn afgekeurd onverwijld vervangen zonder dat
hieraan enige kosten voor Opdrachtgever zijn verbonden.
2. Afgekeurde materialen en/of onderdelen mogen niet worden verwerkt en dienen terstond van het
Werkterrein te worden afgevoerd, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de afgekeurde materialen
en/of onderdelen worden hersteld, verwerkt en gemonteerd totdat vervanging kan plaatsvinden.
De daaraan verbonden extra kosten zijn voor rekening van Aannemer. De daaraan verbonden
extra risico's zijn voor rekening van Opdrachtgever.
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HOOFDSTUK VI - BETALING EN CESSIE
ARTIKEL 29 BETALING AANNEMER
1. Tenzij in de Inkooporder anders is bepaald, zal betaling door Opdrachtgever aan Aannemer
geschieden na oplevering van het Werk en binnen 45 kalenderdagen na het einde van de maand
van ontvangst en goedkeuring van de rekening door Opdrachtgever. De Aannemer verplicht zich
ten opzichte van Opdrachtgever uiterlijk 1 maand na einddatum van de overeengekomen Levertijd
alle nog openstaande posten te factureren op straffe van verval van recht op betaling.
2. Ingeval van een geschil over het bedrag van de rekening van Aannemer, heeft deze recht op
betaling van het gedeelte van de vordering waarover geen geschil bestaat.
3. Ingeval van in gebreke zijn, faillissement of surseance van betaling van Aannemer, wordt de
betaling geheel opgeschort, totdat gebleken is welk bedrag per saldo aan Aannemer toekomt.
4. Over betalingen, waarvan de betalingstermijn is verstreken, zullen Aannemer en Opdrachtgever
een vergoeding verschuldigd zijn, die niet hoger is dan de rentevoet van de 1-maands Euribor op
de eerste dag van verzuim vermeerderd met 2%, te berekenen vanaf de eerste verzuimdag tot de
dag van betaling. Onder Euribor wordt verstaan de Euro Interbank Offered Rate: de rente die
gehanteerd wordt tussen banken in het Eurogebied. De 1-maands Euribor wordt onder andere op
de website van elke bank vermeld.
5. De op grond van de Inkooporder verschuldigde bedragen kunnen (gedeeltelijk) door een derde
namens Opdrachtgever worden betaald. Dergelijke betalingen zullen voor Opdrachtgever als
bevrijdende betaling gelden.
6. Voor het doen van prijsopgave voor het Werk, daaronder begrepen meer- en minderwerk, zal
Aannemer geen kosten of vergoedingen in rekening brengen ten laste van Opdrachtgever.
7. Aannemer zal in zijn facturen het volgende vermelden:
a. Opdrachtgevers Ordernummer, orderpositienummer, projectnummer en projectnaam;
b. Aannemers verwijzingsnummers voor het Werk;
c. Aannemer BTW nummer;
d. Korte omschrijving van de uitgevoerde Werkzaamheden;
e. Tijdvak waarop de factuur betrekking heeft;
f. Factuuradres en bankgegevens;
g. Specificatie van het bedrag bestemd voor lonen, inbegrepen in elke factuur conform art.40.
h. Specificatie van de toegepaste percentages voor loonbelasting, premies volks- en
werknemersverzekeringen, die verschuldigd zijn over de loonbedragen;
i. Specificatie van de gewerkte uren;
j. De gegevens van de onderaannemer zoals bedoeld in art. 40;
k. Beschrijving, aantallen met per item met een directe verwijzing naar het desbetreffende nummer
vermeld in de eenheidstarievenlijsten;
l. Netto prijzen per item;
m. BTW verlegt;
n. Deelbetaling, restantbetaling of betaling van de complete Inkooporder;
o. Eventueel op G-rekening te betalen bedragen.
Eventueel meer- en minderwerk en/of extra werk dient separaat van de hoofdopdracht te worden
gefactureerd, na ontvangst en bevestiging van de schriftelijk opdracht en uitvoering van de
Werkzaamheden. Facturen die niet voldoen aan voornoemde of die verschillen met de Inkooporder
zullen onbehandeld worden geretourneerd.
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ARTIKEL 30 KORTING
1. Ingeval van in gebreke zijn van Aannemer, niet zijnde een overschrijding van de levertijd als
bedoeld in Artikel 21, kan Opdrachtgever schriftelijk een korting aanzeggen voor het geval niet
uiterlijk binnen twintig (20) Werkdagen na deze aanzegging alsnog door Aannemer aan zijn
verplichtingen zal zijn voldaan. Het bedrag van de korting wordt bepaald aan de hand van de ernst
van het feit en de hoogte van de Aanneemsom. Opdrachtgever kan bepalen dat de korting zal
gelden voor elke kalenderdag dat Aannemer in gebreke blijft.
2. Indien Aannemer niet binnen acht Werkdagen schriftelijk, met redenen omkleed, zijn bezwaren
tegen de aangezegde korting bij Opdrachtgever heeft ingediend, wordt Aannemer geacht de
juistheid van de aangezegde korting te hebben erkend.
3. Een korting wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op diens eerstvolgende betaling aan
Aannemer, dan wel op andere wijze op Aannemer verhaald. Een korting laat de rechten van
Opdrachtgever onverlet om vergoeding te vorderen van alle geleden en nog te lijden schade ten
gevolge van enige wanprestatie van Aannemer, die uitgaat boven het bedrag van de korting.

ARTIKEL 31 BETALING ONDERAANNEMERS/LEVERANCIERS
1. Opdrachtgever is gerechtigd om voor Aannemer betalingen te doen aan onderaannemers en
leveranciers van Aannemer, indien de voortgang van de Werkzaamheden bij gebreke van
zodanige betalingen in gevaar zou komen. Opdrachtgever gaat hiertoe pas over nadat Aannemer
is gehoord.
2. Vorderingen van Opdrachtgever op Aannemer ter zake van de in het eerste lid bedoelde
betalingen, worden door Aannemer op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan deze
betaald en bij gebreke daarvan in mindering gebracht op de eerstvolgende betaling van
Opdrachtgever aan Aannemer, dan wel op andere wijze op Aannemer verhaald.

ARTIKEL 32 CESSIE
Cessie door Aannemer van enige vordering op Opdrachtgever is niet toegestaan. Bedoelde vorderingen
zijn ook in goederenrechtelijke zin niet overdraagbaar. Verpanding aan de huisbankier van Aannemer
is evenwel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

ARTIKEL 33 PRIJSWIJZIGING
Wijziging van de materiaalprijzen en kostenverhogingen van huren, vrachten, lonen, fiscale en sociale
lasten enz. die zich na de totstandkoming van de Inkooporder voordoen, geven geen recht op
verrekening, tenzij en voor zover daarvoor in de Inkooporder een andersluidende regeling is
opgenomen.

ARTIKEL 34 BEGRIPSOMVANG MEER- EN MINDERWERK
Van meer- en minderwerk als bedoeld in deze voorwaarden kan sprake zijn:
a. Ingeval van wijziging van de Inkooporder als bedoeld in Artikel 35.
b. In alle overige gevallen, waarin verrekening van meer- en minderwerk in deze voorwaarden of
in de Inkooporder is voorgeschreven.

ARTIKEL 35 W IJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Opdrachtgever is bevoegd tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden wijzigingen op te dragen in het
Werk, dan wel in de wijze of volgorde van uitvoering daarvan, dan wel in de leveringsomvang.
Bedoelde verandering wordt door Aannemer schriftelijk bevestigd. Indien Aannemer aan de uitvoering
ervan begint zonder een schriftelijke bevestiging te hebben verzonden, wordt Aannemer geacht zich
met de inhoud van de bedoelde opdracht te verenigen.
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ARTIKEL 36 OPDRACHT TOT MEER- EN MINDERWERK
1. Meer- en minderwerk wordt door de Directie na overeenstemming over de gevolgen voor
werkomvang, kosten en opleverdatum(s) uitsluitend schriftelijk opgedragen.
2. Opgedragen meer- en minderwerk waarvoor in afwijking van het bepaalde in lid 1 geen
schriftelijke opdracht is verleend, hetgeen alleen in noodgevallen is toegestaan, dient op initiatief
van Aannemer door deze en de Directie binnen 5 Werkdagen na het ontstaan ervan schriftelijk te
worden vastgelegd bij gebreke waarvan een vordering ter zake van meerwerk zal vervallen.

ARTIKEL 37 PRIJSOPGAVE MEER- EN MINDERWERK
1. Prijsopgave onder opgave van de gevolgen voor de leverdatum(s) door Aannemer van meer- en
minderwerk dient op een zodanig moment plaats te vinden, dat de Directie in de gelegenheid is
zich van de juistheid van de kosten en de gevolgen voor de leverdatum(s) te overtuigen.
2. Onder inachtneming van het bepaalde in lid 1 dient Aannemer op straffe van verval van zijn
aanspraken schriftelijk prijsopgave te doen voor het betreffende meer- en minderwerk, binnen 20
Werkdagen na de schriftelijke opdracht als bedoeld in Artikel 36 lid 1 dan wel de schriftelijke
vastlegging als bedoeld in Artikel 36 lid 2.
3. De hoogte van de prijs wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de Inkooporder en bij
het ontbreken van een dergelijke regeling, in onderling overleg.
4. Indien in het geval van een schriftelijke opdracht als bedoeld in Artikel 36 lid 1 door de aard van
het werk de prijs van het meer- en minderwerk naar het oordeel van Aannemer en met
instemming van de Directie niet tijdig kan worden opgegeven, zal de prijs in afwijking van het
bepaalde in lid 2 van dit Artikel na voltooiing van het meer- en minderwerk door partijen in
onderling overleg worden bepaald.
5. De kosten van Aannemer voor het doen van prijsopgave voor meer- of minderwerk worden niet
vergoed.

ARTIKEL 38 BETALING MEER- EN MINDERWERK
Betaling van meer- en minderwerk vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in Artikel 29 lid 1.

ARTIKEL 39 VERREKENING VAN HET SALDO VAN DE BEDRAGEN ALS BEDOELD IN ART. 34
1. Indien bij de eindafrekening van het Werk blijkt dat het totaal van de in Artikel 34 bedoelde kosten
een vermindering van de Aanneemsom ten gevolge heeft van 15 % of meer, dan heeft Aannemer
recht op een vergoeding van de kosten, die hij ter zake van het betreffende minderwerk reeds
heeft gemaakt of redelijkerwijze niet meer te vermijden waren en nog niet tussentijds zijn
verrekend.
De Aannemer dient alles wat redelijkerwijze in zijn vermogen ligt in het werk te stellen om deze
kosten zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de kosten dient ten genoegen van
Opdrachtgever te worden aangetoond.
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien en voor zover deze vermindering het gevolg
is van een verzoek van Aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de Inkooporder is
bepaald, of van wanprestatie van Aannemer.
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HOOFDSTUK VIII - AANSPRAKELIJKHEID VOOR LOONHEFFINGEN
ARTIKEL 40 KETEN- EN INLENERSAANSPRAKELIJKHEID
1. Aannemer draagt ervoor zorg, dat ieder van de door hem of door enige onderaannemer te werk
gestelde personen met woonplaats in en met de nationaliteit van een land behorende tot de
Europese Ruimte, voordat hij zijn werkzaamheden in Nederland begint een geldige verklaring
(A/E101) aan Opdrachtgever overlegt, waaruit blijkt dat hij sociaal verzekerd is. Zonder het
overleggen hiervan zal Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden die bedragen van de overeengekomen prijs achterhouden, die verschuldigd zijn als
premies voor de werknemersverzekeringen.
2. Aannemer zal zich houden aan de van toepassing zijnde fiscale regelingen waaronder de regeling
m.b.t. ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid en vrijwaart Koper voor aanspraken van
derden dienaangaande. Leverancier zal in overleg met Koper zo veel van het verschuldigde
bedrag factureren ten gunste van de G-rekening dat daarmee de verschuldigde loonbelasting en
sociale premies kunnen worden voldaan. Leverancier zal verder gebruik maken van de standaard
overeenkomsten van de Belastingdienst dan wel een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale
verplichtingen overleggen. Indien en voor zover van toepassing is Koper gerechtigd de nodige
afdrachten rechtstreeks aan de desbetreffende instanties te voldoen en de vergoeding aan
Leverancier overeenkomstig te verminderen dan wel daarmee te verrekenen. Leverancier zal
personeel dat niet de Nederlandse nationaliteit bezit slechts inzetten bij Koper nadat Koper
hiervan vooraf alle informatie, verklaringen, vergunningen et cetera heeft ontvangen.
3. Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen iedere vordering op basis van loonbelasting,
sociale premies en, waar het ingeleend personeel betreft, omzetbelasting ter zake van het door
hem voor het Werk ingezette personeel.
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HOOFDSTUK IX - OPLEVERING/EIGENDOMS- EN RISICO-OVERGANG
ARTIKEL 41 MATERIALEN ETC. VAN AANNEMER
1. Materialen, attesten, formulieren, tekeningen, onderdelen etc., die tot de leveringsverplichting van
Aannemer behoren, worden eigendom van Opdrachtgever zodra deze zich in het bezit van
Aannemer bevinden, indien en voor zover de reeds door Opdrachtgever verrichte betalingen
daartoe strekken. Het risico voor deze materialen en onderdelen etc. gaat van Aannemer over op
Opdrachtgever bij de oplevering van het Werk als bedoeld in Artikel 43.
2. De Aannemer zal de materialen, attesten, formulieren, tekeningen, onderdelen etc. alsmede door
Opdrachtgever ter bewerking of opslag aangeleverde materialen en goederen, duidelijk
herkenbaar maken als eigendom van Opdrachtgever, deze afzonderlijk ten behoeve van
Opdrachtgever opslaan, beheren en bewaken, alsmede desgewenst eigendomsverklaringen ten
behoeve van Opdrachtgever verstrekken, indien en voor zover de reeds door Opdrachtgever
verrichte betalingen strekken.
De Aannemer dient op verlangen van Opdrachtgever, door overlegging van een schriftelijke
verklaring, tevens aan te tonen dat leveranciers en eventuele andere rechthebbenden ten
behoeve van Opdrachtgever afstand doen van alle aanspraken op die materialen en/of
onderdelen etc.
3. De Aannemer vrijwaart verder Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden:
a. terzake van een eventueel eigendomsvoorbehoud van deze derden;
b. terzake van vorderingen door derden, aan wie Aannemer zekerheden heeft verstrekt met
betrekking tot bedoelde materialen en/of onderdelen.

ARTIKEL 42 MATERIALEN, ATTESTEN EN ONDERDELEN VAN O PDRACHTGEVER
1. Materialen, attesten en onderdelen, die door Opdrachtgever voor verwerking in het Werk ter
beschikking worden gesteld aan Aannemer, blijven eigendom van Opdrachtgever. Gesloopte en
gedemonteerde materialen en/of onderdelen blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever.
Opdrachtgever kan Aannemer opdragen deze materialen en/of onderdelen op eigen kosten af te
voeren naar de door Opdrachtgever aangegeven locaties.
2. In het tijdvak gelegen tussen de in lid 1 bedoelde terbeschikkingstelling door Opdrachtgever en de
oplevering van het Werk als bedoeld in Artikel 43, draagt Aannemer het risico van deze
materialen, attesten en onderdelen.
3. De Aannemer dient zich bij de ontvangst van deze materialen, attesten en onderdelen op de
hoogte te stellen of zij voldoen aan de overeengekomen specificaties; op het tegendeel ervan kan
hij zich later niet meer beroepen. De laad- en transportkosten vanaf het punt van
beschikbaarstelling komen voor rekening van Aannemer.
4. Aannemer is verantwoordelijk voor een efficiënt gebruik van de aan hem ter beschikking gestelde
materialen.

ARTIKEL 43 OPLEVERING VAN HET WERK
1. Onder oplevering wordt verstaan het ter beschikking stellen van het Werk en de daaronder
begrepen attesten, tekeningen, documenten, etc. aan Opdrachtgever, nadat op grond van de in
Artikel 44 bedoelde opleveringbeproeving is komen vast te staan, dat het Werk voldoet aan de
eisen van de Inkooporder.
2. Met inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 41 en 42 is het gehele Werk tot en met de dag
van oplevering voor risico van Aannemer. Door oplevering gaat het risico van het Werk van
Aannemer over op Opdrachtgever. In geval van een deeloplevering als bedoeld in Artikel 45 lid 1
gaat slechts het risico voor het opgeleverde deel van het werk over op Opdrachtgever.
Deeloplevering vindt slechts plaats na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.
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3. Oplevering geschiedt door middel van een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal
(overdrachtsformulier).
Kleine gebreken, die naar het oordeel van Opdrachtgever een goed en veilig gebruik van de op te
leveren installatie niet beletten of belemmeren, zullen de oplevering niet in de weg staan. De
Aannemer is niettemin gehouden de hier bedoelde gebreken in overleg met de Directie op straffe
van opschorting van betaling zo spoedig mogelijk te herstellen. Een en ander wordt vastgelegd in
het overdrachtsformulier.

ARTIKEL 44 ACCEPTATIETEST
1. Tenzij Opdrachtgever daarvan uitdrukkelijk heeft afgezien, zal Aannemer door middel van een
acceptatietest ten genoegen van Opdrachtgever op een door deze te bepalen tijdstip aantonen,
dat het Werk, of het deel ervan als bedoeld in Artikel 43 lid 2, behoorlijk functioneert en voldoet
aan de aan het Werk gestelde eisen.
2. Op deze acceptatietest is het bepaalde in HOOFDSTUK V van toepassing met dien verstande dat
in plaats van 'keuring' moet worden gelezen ’acceptatietest’.

ARTIKEL 45 VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING
1. De Opdrachtgever kan het Werk of een deel daarvan vervroegd in gebruik nemen voordat het
Werk is opgeleverd, mits de ingebruikneming de voortgang van het werk niet in gevaar brengt. Het
vervroegd in gebruik nemen van (een deel van) het Werk houdt in geen geval in dat Aannemer het
Werk of het betreffende gedeelte daarvan (stilzwijgend of anderszins) heeft opgeleverd tenzij een
deeloplevering heeft plaatsgehad overeenkomstig het bepaalde in Artikel 43 lid 1 voor het
betreffende deel van het Werk.
2. De Opdrachtgever gaat niet over tot vervroegde ingebruikneming, dan nadat hij zijn voornemen
daartoe schriftelijk heeft vastgelegd, aan Aannemer heeft kenbaar gemaakt en hem hierover heeft
gehoord. Ieder der partijen is gerechtigd een keuring te verlangen van hetgeen vervroegd in
gebruik wordt genomen. Op deze keuring is het bepaalde in HOOFDSTUK V van toepassing.
3. Indien door de vervroegde ingebruikneming voldoende voortgang van de Werkzaamheden
onverwacht wordt belemmerd, of meer van Aannemer wordt verlangd dan redelijk is, zal deze
recht hebben op vergoeding op basis van meerwerk als bedoeld in Artikel 37.
De Aannemer is gebonden Opdrachtgever tijdig schriftelijk te waarschuwen, dat schades en/of
kosten dreigen te ontstaan.
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HOOFDSTUK X - GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 46 ALGEMENE BEPALING
1. De Aannemer garandeert de eigenschappen en het functioneren van het Werk en zal die delen
van het Werk herstellen of vervangen, die niet op de juiste wijze functioneren of defect raken
binnen 2 jaar na de datum van oplevering of binnen 2 (twee) jaar na de datum van
ingebruikneming, indien deze datum later valt, evenwel niet later dan 5 (vijf) jaar na oplevering,
tenzij Aannemer verantwoordelijk is voor het niet in gebruik nemen van het Werk. Herstelde of
vervangen delen van het Werk worden vanaf de datum van herstel of vervanging nogmaals voor
een periode van 2 (twee) jaar gegarandeerd.
Bovenbedoelde garantieperiode zal worden verlengd met de perioden gedurende welke het Werk
of delen daarvan niet konden worden gebruikt of de ingebruikneming ervan is vertraagd als gevolg
van een gebrek dat gedekt wordt door deze garantie.
2. De Aannemer garandeert dat het opgeleverde Werk geschikt is en blijft voor het doel waarvoor
Opdrachtgever het wil gebruiken, voor zover dit doel Aannemer bekend kan zijn. Aannemer
garandeert (i) te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter)nationale weten regelgeving, en alle industriële, inclusief alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten
aanzien van internationale handel, zoals embargo’s, import- en exportbeperkingen en
sanctielijsten, veiligheid, gezondheid en milieu en professionele normen, standaarden, richtlijnen
en codes in verband met het uitvoeren van de Inkooporder, (ii) dat de goederen voldoen aan de
specificaties en eisen van de Inkooporder, juist functioneren, ongebruikt zijn, met goede
materialen en goed vakmanschap zijn vervaardigd, vrij zijn van alle gebreken, niet op enigerlei
wijze zijn bezwaard en vrij zijn van pandrechten en retentierechten en (iii) de kwaliteit en de
resultaten van de diensten die Aannemer verricht overeenkomstig de eisen en specificaties van
de Inkooporder.
3. De Aannemer is gehouden alle in de garantietermijn bestaande of optredende gebreken van het
Werk voor eigen rekening en risico te herstellen ten genoegen van Opdrachtgever en binnen een
door deze te stellen redelijke termijn.
4. De Aannemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem
opgestelde documenten, planning en uitvoeringsplannen daaronder begrepen, en hij is
aansprakelijk voor alle directe kosten als gevolg van fouten of onvolledigheid.
5. Niet tegenstaande het voorgaande blijft Aannemer aansprakelijk voor gebreken die zich na afloop
van de garantietermijn manifesteren, indien deze naar wet, rechtspraak en/of verkeersopvatting
voor rekening van Aannemer komen.

ARTIKEL 47 VRIJWARING
De Aannemer vrijwaart en stelt Opdrachtgever, zijn personeel en zijn vertegenwoordigers schadeloos
voor alle vorderingen wegens schade voortvloeiend uit of als gevolg van de uitvoering van de
Werkzaamheden, ontstaan anders dan door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of zijn
leidinggevend personeel. De Aannemer vrijwaart Opdrachtgever de met Opdrachtgever gelieerde
bedrijven, zijn personeel en zijn vertegenwoordigers onder meer voor vorderingen wegens:
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1. schade aan derden waarvoor Aannemer aansprakelijk is volgens het bepaalde onder Artikel 53,
lid 3 van HOOFDSTUK XI (Verzekeringen);
2. schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, toebehorende aan Aannemer of het
personeel van Aannemer of diens onderaannemer of aan enige door Aannemer bij de
Werkzaamheden betrokken persoon of aan hun personeel, dan wel aan goederen van derden
waarvan genoemde personen of Aannemer houder zijn, alsmede alle daaruit, voor genoemde
personen, of voor de eigenaren van de goederen voortvloeiende gevolgschade;
3. letsel (inclusief dodelijk letsel) en inkomstenderving als gevolg daarvan, dat Aannemer, diens
personeel, diens onderaannemer of enige door Aannemer bij het Werk betrokken persoon of hun
personeel overkomt, waaronder begrepen letsel (inclusief dodelijk letsel), dat genoemde
personen, zowel binnen als buiten het terrein van Opdrachtgever, overkomt, tijdens het vervoer in
middelen van vervoer, die eigendom zijn van Opdrachtgever of waarvan zij houder is, dan wel die,
in zijn opdracht, door derden voor het vervoer worden gebruikt;
4. Inbreuk op enig octrooirecht, handels- of fabrieksmerk of enig ander recht, voor zover het de door
Aannemer, diens onderaannemer of enige door Aannemer bij het Werk betrokken persoon aan de
Opdrachtgever geleverde goederen of de door Aannemer, diens onderaannemer of enige door
Aannemer bij het Werk betrokken persoon toegepaste werkmethoden betreft;
5. alle vorderingen van derden voor schade voortvloeiend uit of als gevolg van de uitvoering van de
Werkzaamheden en die niet ontstaan is door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of diens
leidinggevend personeel.

ARTIKEL 48 OVERIGE VERPLICHTINGEN A ANNEMER
1. De Aannemer is gehouden op grond van zijn in Artikel 46 omschreven verplichtingen kosteloos
alle naar het oordeel van Opdrachtgever noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het Werk uit te
voeren.
De overige schade alsmede de schade geleden doordat Aannemer de noodzakelijke
werkzaamheden niet of niet tijdig heeft verricht, worden door Aannemer onverwijld aan
Opdrachtgever vergoed.
2. Indien Aannemer nalatig blijft dan wel niet in staat is gebleken om zijn verplichtingen na te komen,
is Opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van Aannemer te voltooien of te doen
voltooien, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

ARTIKEL 49 KEURING NA UITVOERING HERSTELWERKZAAMHEDEN
De Aannemer is verplicht om het herstelde deel van het Werk (opnieuw) aan een keuring te
onderwerpen teneinde aan te tonen dat het Werk functioneert in overeenstemming met de daaraan
gestelde eisen. De bepalingen van HOOFDSTUK V zijn op de keuring van toepassing.

ARTIKEL 50 SPOEDEISENDE MAATREGELEN
De Opdrachtgever is in afwijking van het bepaalde in Artikel 48 gerechtigd onmiddellijk zelf alle
noodzakelijke werkzaamheden te verrichten zonder dat dit Aannemer van zijn aansprakelijkheid ontheft,
indien bedrijfsomstandigheden, veiligheid en/of wettelijke regelingen geen uitstel gedogen.
Hiervan zal zo spoedig mogelijk door Opdrachtgever mededeling worden gedaan aan Aannemer.

ARTIKEL 51 VERHAAL OP DERDEN
De Aannemer is verplicht door Opdrachtgever geleden schade, voor zover dit mogelijk is, te vorderen en voor zoveel nodig te zake rechtsmaatregelen te nemen - van de voor deze schade aansprakelijke
derde en de ontvangen schadevergoedingen aan Opdrachtgever af te dragen.
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ARTIKEL 52 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Met uitzondering van schade van Opdrachtgever als gevolg van:
1. Gebeurtenissen, waarvoor door Opdrachtgever en/of Aannemer een verzekering moet worden
afgesloten overeenkomstig Artikel 53,
2. Aannemers aansprakelijkheid op grond van Artikel 55.2,
3. een onrechtmatige daad van Aannemer of degenen, waarvoor hij verantwoording draagt, en/of
4. opzet of grove schuld van de zijde van Aannemer of degenen, waarvoor hij verantwoording
draagt, is de totale aansprakelijkheid van Aannemer jegens Opdrachtgever beperkt tot 1
Miljoen Euro en bij een hogere Aanneemsom gelijk aan de Aanneemsom.
Aannemer en Opdrachtgever zijn onderling niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen productieverlies, verhoogde productiekosten, winstderving en immateriële
schade, behoudens -ingeval van aansprakelijkheid zijdens Aannemer voor voorgenoemde schades indien en voor zover voor deze schade door Aannemer een verzekering is afgesloten, tot het aldus
verzekerde bedrag.
Indien Aannemer in afwijking van Artikel 53 geen verzekering(en) heeft afgesloten vervallen
bovenstaande limiteringen van aansprakelijkheid voor Aannemer of degenen, waarvoor hij
verantwoording draagt en is Aannemer dus ongelimiteerd aansprakelijk voor de gevolgen van
gebeurtenissen waarvoor deze verzekering(en) als genoemd in en overeenkomstig met Artikel 53 had
kunnen afsluiten.
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HOOFDSTUK XI - VERZEKERINGEN
ARTIKEL 53 TE VERZEKEREN RISICO
1. Opdrachtgever zal voor de duur van de Werkzaamheden ervoor zorgdragen dat een Constructie
All Risks-verzekering (“CAR”) wordt afgesloten. Deze verzekering dekt:
1.1. verlies van of schade aan het Werk tot het bedrag zoals vermeld in de Inkooporder;
1.2. aansprakelijkheid ten opzichte van derden in verband met de uitvoering van de
Werkzaamheden;
1.3. en schade aan bestaande eigendommen en voorzieningen van Opdrachtgever.
Bovenvermelde schades zijn per geval gedekt tot een gecombineerd bedrag zoals vermeld in de
Inkooporder.
2. Aannemer en onderaannemers zullen medeverzekerd zijn onder bovengenoemde CAR
verzekering, echter met inachtneming van een eigen aansprakelijkheid voor eigen risico conform
het bedrag vermeld in de Inkooporder.
3. Aannemer zal voor eigen rekening voor de duur van diens verplichtingen onder deze Inkooporder
een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (“AVB”) afsluiten met een dekking van
tenminste € 5 miljoen per gebeurtenis voor zijn aansprakelijkheid voor materiële schade en
schade aan personen en eventuele schade ten gevolge van fouten en tekortkomingen van
Aannemer of zijn personeel. De dekking van de AVB zal niet minder zijn dan de dekking onder de
Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA 2014). De dekking is aanvullend op de
CAR-verzekering, vermeld in lid 1 hiervan.
De AVB van Aannemer dient expliciet te voorzien in een excesverzekering op de Wettelijke
Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) met een dekking van € 5 miljoen per gebeurtenis voor
alle transportmiddelen van Aannemer die worden ingezet op de desbetreffende locaties.
4. Indien en voor zover de Werkzaamheden alleen of in hoofdzaak bestaat uit het verlenen van
professionele diensten (zoals ontwerp, engineering, inkoopdiensten, toezicht en/of begeleiding
van montage en inbedrijfstelling), zal Aannemer voor eigen rekening, voor de duur van diens
verplichtingen onder deze Inkooporder en gedurende 5 jaren daarna, een
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een dekking van tenminste € 2 miljoen per
gebeurtenis voor zijn aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zijn beroepsfouten en die van
zijn personeel en zijn vertegenwoordigers, voortvloeiende uit het uitvoeren van genoemde
professionele diensten. Voor materiele schade is deze verzekering aanvullend op de CARverzekering als vermeld in lid 1 hiervan.
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5. Alle verzekeringen van Aannemer onder deze Inkooporder of anders, dienen een clausule te
bevatten die Opdrachtgever, de met Opdrachtgever gelieerde bedrijven, zijn personeel,
vertegenwoordigers of agenten vrijwaart tegen alle aanspraken, waarvoor Aannemer wettelijk
en/of contractueel aansprakelijk is.
Aannemer is ten opzichte van Opdrachtgever verantwoordelijk dat iedere onderaannemer
medeverzekerd zal zijn onder de in lid 3. en lid 4. genoemde verzekeringen of dat iedere
onderaannemer dezelfde verzekeringen zal afsluiten ten behoeve van zijn handelingen of
handelingen van zijn personeel, vertegenwoordigers en agenten.
6. Opdrachtgever en Aannemer zijn aansprakelijk voor het tijdig en voldoende uitnemen en in
standhouden van genoemde verzekeringen. De genoemde verzekeringen zijn op geen enkele
wijze, anders dan hierin vermeld, van invloed op de aansprakelijkheid van Aannemer onder de
Inkooporder.
De verzekeraar(s) van Aannemer zal (zullen) afstand doen van zijn (hun) regresrecht jegens
Opdrachtgever, zijn gelieerde ondernemingen, zijn personeel, vertegenwoordigers en agenten.
7. Partijen zullen wederzijds de benodigde assistentie verlenen ten behoeve van het verstrekken van
informatie en documentatie benodigd voor de uitvoering van enige verzekeringsclaim in verband
met de Inkooporder.
8. Aannemer zal op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van de verzekeraar overleggen ter
bevestiging van het bestaan van de in lid 3 en lid 4 genoemde verzekeringen. Deze verklaring
dient tevens een voorziening te bevatten dat Opdrachtgever 30 (dertig) kalenderdagen voor de
vervaldatum of opzegging van de verzekering(en) schriftelijk wordt geïnformeerd.
9. Voornoemde verzekeringen dienen bij een verzekeringsmaatschappij(en) te zijn afgesloten met
een minimum rating BBB volgens "Standard & Poor’s".
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HOOFDSTUK XII - SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 54 TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN
1. Aannemer voldoet aan en handelt conform alle toepasselijke veiligheids-, gezondheids-, milieu-,
sitevoorschriften en aan alle verdere instructies te vinden op www.sitech.nl via tab “regelgeving”
en zal grond-, riool- en grondwaterverontreiniging voorkomen, luchtverontreiniging en geluidhinder
beperken op Opdrachtgevers site en voldoen aan Opdrachtgevers site toegangsregels en
(netwerk) veiligheidsinstructies. Aannemer zal zorgen voor schoon en veilig transport en
gereedschap en geschoold en gekwalificeerd personeel dat Nederlands en/of Engels spreekt en
werken op veilige, gezonde en milieubewuste wijze. Opdrachtgever kan deze aspecten van de
uitvoering van de Inkoop order controleren. Aannemer zal iedere onregelmatigheid met betrekking
tot veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging melden. In geval van een incident zal Aannemer
onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om de verontreiniging op te ruimen of te isoleren en
de Opdrachtgever informeren.

ARTIKEL 55 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN/ UITVINDINGEN.
1. Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege Opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de
intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Aannemer vrijwaren tegen alle
aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij Aannemer, gelet op hetgeen
hem bekend was of bekend behoorde te zijn, niet zonder Opdrachtgever te waarschuwen tot de
desbetreffende verrichting had mogen overgaan.
2. De Aannemer vrijwaart Opdrachtgever en met Opdrachtgever gelieerde bedrijven tegen alle
aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk door
Aannemer gepleegde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
3. Eventuele intellectuele eigendomsrechten van door Aannemer tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden gedane uitvindingen alsmede enige bij de uitvoering van het Werk ontstane
intellectuele eigendomsrechten, die rechtstreeks met het Werk verband houden, dienen door
Aannemer onverwijld en om niet aan Opdrachtgever te worden overgedragen.
4. Software, data en computer hardware, die eigendom zijn van Opdrachtgever, evenals alle door
Opdrachtgever aangekochte licenties, die Opdrachtgever aan Aannemer beschikbaar stelt in het
kader van de verlening van diensten, blijven eigendom van Opdrachtgever. Het is Aannemer
uitdrukkelijk verboden bovengenoemd materiaal te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of te
openbaren, dan wel aan derden op enigerlei wijze ter beschikking te stellen, zonder schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever.

ARTIKEL 56 GEHEIMHOUDING
De Aannemer zal alle direct en indirect van Opdrachtgever verkregen informatie en gegevens
vertrouwelijk te behandelen en niet gebruiken voor enig ander doel dan voor de uitvoering van de
Inkooporder. Aannemer zal deze informatie en gegevens niet zonder Opdrachtgevers voorafgaande
schriftelijke toestemming ter beschikking stellen aan derden of gelieerde ondernemingen, dochter- of
moedermaatschappijen.
Deze verplichtingen vervallen indien Aannemer aantoont dat de verkregen informatie en gegevens:
1.1. algemeen bekend zijn of geworden zijn buiten toedoen van Aannemer of degene voor wie
Aannemer verantwoordelijk is,
1.2. op het moment van verkrijging reeds aan Aannemer bekend waren, of
1.3. aan Aannemer ter beschikking zijn gesteld door een derde, die tot terbeschikkingstelling van
deze informatie en gegevens gerechtigd was.
Aannemer zal tekeningen en/of andere stukken zoals het bestek enz., waarvan Aannemer hij kan
weten of mag aannemen, dat kennisname door onbevoegden Opdrachtgever schade kan
aanbrengen, buiten kantooruren in deugdelijke afgesloten kasten opbergen.
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De Aannemer zal in redelijkheid al het mogelijke doen om kennisneming van die stukken door
onbevoegden te voorkomen.
2. De Aannemer dient voorts dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als in het voorgaande
omschreven op te leggen aan zijn werknemers en onderaannemers zal vertrouwelijke informatie
en gegevens slechts ter beschikking stellen, indien en voor zover strikt noodzakelijk voor de
uitvoering van de Werkzaamheden.
3. Het onthullen van vertrouwelijke gegevens aan Aannemer zal niet worden uitgelegd als het
verlenen aan Aannemer van een licentie of enig recht ten aanzien van Opdrachtgevers huidige of
toekomstige intellectuele eigendomsrechten of knowhow.
4. Door Opdrachtgever verschafte informatie en gegevens zullen op eerste verzoek van
Opdrachtgever door Aannemer worden geretourneerd voor zover de stand van de
Werkzaamheden zulks toelaat.

ARTIKEL 57 ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN
Voorwaarden, die afwijken van deze voorwaarden, gelden alleen indien deze door Aannemer
uitdrukkelijk zijn gesteld en door Opdrachtgever schriftelijk zijn erkend en goedgekeurd. Een algemene
verwijzing van Aannemer naar diens algemene voorwaarden wordt niet beschouwd als zijnde
uitdrukkelijk gesteld.

ARTIKEL 58 PUBLICITEIT
Aannemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet tegenover derden
melding maken van de Inkooporder in publicaties of anderszins.

ARTIKEL 59 INTRACONCERNVERREKENING
Opdrachtgever kan bedragen, die hij uit welken hoofde dan ook, te eniger tijd aan Aannemer of enige
tot Aannemers concern behorende onderneming verschuldigd is of daarvan te vorderen heeft, zonder
meer steeds verrekenen met bedragen, die enige tot Opdrachtgevers concern behorende onderneming
van Aannemer of enige tot Aannemers concern behorende onderneming te vorderen zal hebben of aan
hem verschuldigd zal zijn.

ARTIKEL 60 OVERMACHT
Geen van beide partijen is ten opzichte van de ander aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
Van overmacht is sprake in geval van een tekortkoming van Aannemer of Opdrachtgever, die niet is te
wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt niet begrepen
stakingen aan de zijde van Aannemer, vertragingen bij derden waarvan Aannemer gebruik maakt bij de
uitvoering van zijn verplichtingen, alsmede het niet ter beschikking staan van voldoende middelen of
personen om de Werkzaamheden zoals vastgesteld in de Inkooporder te verrichten.
Indien een van beide partijen in overmacht komt te verkeren, deelt hij dit de wederpartij zo spoedig
mogelijk mede onder vermelding van oorzaak en te verwachten duur.
Indien de overmacht situatie twee kalendermaanden heeft geduurd is de wederpartij gerechtigd de
Inkooporder te beëindigen zonder kostenvergoeding als bedoeld in Artikel 24
.

ARTIKEL 61 DEELBAARHEID
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Inkooporderdoor welke oorzaak dan
ook ongeldig of niet toepasbaar is of wordt, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht
blijven. Partijen komen overeen, dat zij de ongeldige of niet toepasbare bepaling zullen vervangen door
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een geldige en toepasbare regeling, die zoveel mogelijk de bedoeling van de ongeldige en niet
toepasbare bepaling zal benaderen.

ARTIKEL 62 AFSTAND
Het feit, dat een partij op enig moment geen strikte nakoming vraagt van de andere partij van een op
hem rustende verplichting krachtens deze algemene voorwaarden of de Inkooporder zal onder geen
enkele omstandigheid van invloed zijn op zijn recht om te eniger tijd alsnog volledige nakoming te eisen.
Indien een partij afstand doet van zijn recht op nakoming, dan zal deze afstand niet ook geacht worden
betrekking te hebben op eerdere of latere verzuimen van de andere partij. Afstand doen van nakoming
kan alleen schriftelijk, onvoorwaardelijk en met vermelding van het specifieke recht, waarvan afstand
wordt gedaan, geschieden.

ARTIKEL 63 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
Op de Inkooporder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de
internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels. De in Wenen op 11 April 1980 gesloten Conventie
van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag) is op de Order niet van toepassing
Alle geschillen tussen Aannemer en Opdrachtgever, die voortvloeien uit de Inkooporder, zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
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