
Algemene engeneering- en montagevoorwaarden

Art. 1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever    - Mebin B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch; 
Opdrachtnemer    - de wederpartij van Opdrachtgever;
Overeenkomst    - de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtge  

   ver en Opdrachtnemer inzake het uitvoeren van een Werk  
   door Opdrachtnemer voor opdrachtgever;

Werk                     - het vervaardigen van de nodige ontwerpen voor het inge 
   volge de Overeenkomst te realiseren werk en aansluitend  
   het realiseren van dat werk en in het kader daarvan de 

    levering van zaken en/of het uitvoeren van montagewerk- 
   zaamheden en verder alle werkzaamheden die nodig zijn  
   om de Overeenkomst tijdig en behoorlijk uit te voeren;

Detailed Design  - het door Opdrachtnemer aan te leveren "detailed design",  
   de daarbij behorende tekeningen en berekeningen 

    inclusief bijbehorende documenten;
Materialen  - de in het Werk te verwerken materialen, voorwerpen,
    onderdelen, installaties of onderdelen daarvan en 
    dergelijke;
Hulpmiddelen  - werktuigen, kranen, steigers, gereedschappen, werkplaat- 

   sen, schaftlokalen, berg- en kleedruimtes en andere   
   hulpmiddelen voor de uitvoering van het Werk;

Werkterrein  - het gedeelte van het terrein van Opdrachtgever dat in
    de Overeen-komst als zodanig is aangewezen en waar   

   het Werk wordt uitgevoerd;
Projectleider   -  de vertegenwoordiger van Opdrachtgever die is 
opdrachtgever   aangewezen overeenkomstig het bepaalde in art. 7 van   

   deze Voorwaarden;
Projectleider   - de vertegenwoordiger van Opdrachtnemer die is 
opdrachtnemer   aangewezen overeenkomstig het bepaalde in art. 8 van   

   deze Voorwaarden;
V&G coördinator  - de vertegenwoordiger van Opdrachtnemer die is 
    aangewezen overeenkomstig het bepaalde in art. 20 van  

   deze Voorwaarden.
Levering  -  de levering van zaken, alsmede het verrichten van diens-  

   ten door Opdrachtnemer aan resp. voor Opdrachtgever;

Art. 2 Toepasselijkheid
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, 

orders, offertes, aanbiedingen en aanvaardingen ter zake van het vervaardi-
gen van de nodige ontwerpen voor het ingevolge de Overeenkomst te realise-
ren Werk en aansluitend de realisering van het Werk en in het kader daarvan 
de levering van zaken en/of het uitvoeren van montagewerkzaamheden en 
bijbehorende werkzaamheden door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever, 
alsmede op alle opdrachten, orders, offertes, aanbiedingen en aanvaardingen 
ter zake van aanvullende en/of voortbouwende overeenkomsten.

b. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst 
boven de bepalingen van deze Voorwaarden.

c. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst
a. Offertes die van Opdrachtnemer afkomstig zijn, worden geacht onherroepe-

lijk te zijn, tenzij uit de offerte schriftelijk en uitdrukkelijk blijkt dat het daarin 
vervatte aanbod vrijblijvend is. 

b. Aanvragen van offertes en orders die van Opdrachtgever afkomstig zijn, zijn 
steeds vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in aan Opdrachtnemer 
tot het doen van een aanbod. Orders van Opdrachtgever zijn daarentegen on-
herroepelijk, indien dat in de order schriftelijk en uitdrukkelijk wordt bepaald en 
daarbij een termijn wordt gesteld waarbinnen de order moet worden aanvaard.

c. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt pas tot 
stand wanneer Opdrachtgever een offerte van Opdrachtnemer schriftelijk en 
uitdrukkelijk heeft aanvaard, dan wel, in geval sprake is van een onherroepe-
lijke order van Opdrachtgever, wanneer Opdrachtnemer de order binnen de 
daarvoor gestelde termijn voor akkoord getekend aan Opdrachtgever heeft 
geretourneerd. Indien Opdrachtnemer een onherroepelijke order niet binnen 
de daarvoor gestelde termijn voor akkoord getekend heeft geretourneerd, 
geldt de order als vervallen. Niettemin komt alsnog een Overeenkomst op 
basis van de vervallen order tot stand, indien Opdrachtnemer aan die order 
uitvoering geeft en Opdrachtgever het Werk alsnog aanvaardt.

d. Mondelinge orders binden Opdrachtgever niet, behoudens voor zover de 
mondelinge order alsnog schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.  Bij toe-
passelijkheid van de Algemene Engineering- en Montagevoorwaarden staat 
tussen partijen vast dat er geen mondelinge afspraken tussen partijen gelden.

Art. 4 Wijzigingen
a. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of in de ontwerpen als bedoeld in art. 12 

van deze Voorwaarden, alsmede afwijkingen van deze Voorwaarden binden 
Opdrachtgever uitsluitend indien en voor zover Opdrachtgever die wijzigingen 
resp. afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

b. Indien een door Opdrachtgever gevraagde wijziging in de Overeenkomst naar 
het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen moet hebben voor de overeengeko-
men prijs en/of opleveringstermijn, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever 
hieromtrent onverwijld en ongevraagd - en in ieder geval voordat aan de 

 gevraagde wijziging gevolg wordt gegeven - te informeren, zulks op straffe 
van verval van het recht wijziging van de overeengekomen prijs en/of opleve-
ringstermijn te vragen.

Art. 5 Overdracht van rechten en verplichtingen
 Het is Opdrachtnemer verboden rechten en verplichtingen uit de Overeen-

komst en/of deze Voorwaarden aan derden over te dragen.

Art. 6 Onderaanneming
a. Opdrachtnemer kan bepaalde onderdelen van het Werk in onderaanneming 

laten uitvoeren, mits voor de keuze van deze onderdelen en de daarvoor in te 
schakelen onderaannemer vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming van 
de Opdrachtgever is verkregen. Opdrachtnemer blijft tegenover Opdrachtge-
ver ten volle verantwoordelijk voor de uitvoering van deze onderdelen.

b. Door Opdrachtnemer in te schakelen onderaannemers dienen in het bezit te 
zijn van een VCA-certificaat.

c. Opdrachtnemer zorgt dat het personeel van de in te schakelen onderaanne-
mers voldoet aan de eisen die worden genoemd in art. 21 van deze Voorwaar-
den.

Art. 7 Projectleider van Opdrachtgever
 Opdrachtgever is gerechtigd een natuurlijke persoon aan te wijzen om als 

Projectleider op te treden. De Projectleider oefent het toezicht uit op de uitvoe-
ring van de Overeenkomst en treedt ter zake op als vertegenwoordiger van 
Opdrachtgever.

Art. 8 Projectleider van Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer wijst voor aanvang van de uitvoering van het Werk in overleg 

met Opdrachtgever een natuurlijke persoon aan die in de hoedanigheid van 
Projectleider zal optreden als vertegenwoordiger van Opdrachtnemer ter zake 
van de Overeenkomst. De aanwijzing geschiedt bij een schriftelijke volmacht 
waarvan onverwijld een afschrift aan Opdrachtgever wordt gegeven.

b. De Projectleider is tijdens werkuren op het Werkterrein aanwezig. Indien de 
Projectleider niet op het Werkterrein aanwezig kan zijn, regelt Opdrachtnemer 
in overleg met Opdrachtgever diens vervanging en/of bereikbaarheid.

c. In het in art. 9 bedoelde geval wijzen Opdrachtnemers gezamenlijk één Pro-
jectleider (naast de penvoerder als bedoeld in art. 9, onder b) aan overeen-
komstig het bepaalde in art. 8, onder a.

Art. 9 Meerdere Opdrachtnemers
a. Indien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk één Overeenkomst hebben 

gesloten met Opdrachtgever, is iedere Opdrachtnemer hoofdelijk aanspra-
kelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze 
Voorwaarden. 

b. In het in art. 9, onder a bedoelde geval, wijzen Opdrachtnemers (naast 
de Projectleider als bedoeld in art. 8, onder c) één Opdrachtnemer aan 
als penvoerder/aanspreekpunt voor Opdrachtgever die gerechtigd is alle 
Opdrachtnemers zonder enige beperking of uitsluiting te vertegenwoordigen. 
De aanwijzing geschiedt bij een schriftelijke volmacht waarvan onverwijld een 
afschrift aan Opdrachtgever wordt gegeven.

Art. 10 Algemene verplichtingen Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer is naar de eisen van "goed vakmanschap" verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling en de realisering van het Werk overeenkomstig de 
bepalingen van de Overeenkomst binnen de overeengekomen tijdsplanning 
en binnen het overeengekomen budget. Tot de verplichtingen die in het kader 
daarvan op Opdrachtnemer rusten, behoren onder meer:

1. het opstellen en ter schriftelijke goedkeuring aan Opdrachtgever voorleggen 
van de nodige ontwerpen overeenkomstig art. 12 van deze Voorwaarden;

2. het realiseren van het Werk op basis van de ontwerpen als bedoeld in art. 12 
van deze Voorwaarden;

3. het tijdig verkrijgen van alle vergunningen, ontheffingen en/of andere toestem-
mingen overeenkomstig art. 14 van deze Voorwaarden;

4. het opstellen en bewaken van een door Opdrachtgever schriftelijk goed te 
keuren werkplan overeenkomstig art. 16 van deze Voorwaarden;

5. het bewaken van het overeengekomen budget en in het kader daarvan het 
verstrekken van adviezen over mogelijke bezuinigingen;

6. het in stand houden van een systeem van kwaliteitsborging overeenkomstig 
art. 16 van deze Voorwaarden;

7. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan Opdrachtgever.
8. het geheel tijdig en gebruiksklaar opleveren van het Werk overeenkomstig art. 

25 en 27 van deze Voorwaarden;
b. Opdrachtnemer is verplicht het Werk uit te voeren overeenkomstig de bepa-

lingen van de Overeenkomst, alsmede overeenkomstig de aanwijzingen van 
Opdrachtgever, de ontwerpen zoals door Opdrachtgever goedgekeurd en 
deze Voorwaarden zonder aanspraak te maken op verrekening, bijbetaling of 
schadevergoeding.

c. Opdrachtnemer zorgt er voor dat zijn werkzaamheden geen belemmering vor-
men voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Opdracht-
gever en/of derden.

Art. 11 Aanvang van het Werk
 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, geldt als de dag van aanvang 

van het Werk de dag volgend op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is 
gekomen.



Art. 12 Goedkeuring van door Opdrachtnemer opgestelde ontwerpen
a. Opdrachtnemer legt in fasen zoals voorzien in de Overeenkomst de door hem 

op te stellen ontwerpen, waaronder het Detailed Design, ter goedkeuring voor 
aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever één of meer ontwerpen afkeurt, 
legt Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen aan Opdrachtgever gewijzigde 
ontwerpen ter goedkeuring voor waarin aan de bezwaren van Opdrachtgever 
tegemoet is gekomen. Opdrachtnemer begint niet met de uitvoering van het 
Werk voordat Opdrachtgever het Detailed Design schriftelijk heeft goedge-
keurd. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, dienen de te-
keningen uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van het Werk 
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

b. Goedkeuring van de door Opdrachtnemer opgestelde ontwerpen door Op-
drachtgever ontslaat Opdrachtnemer in geen enkel opzicht van zijn verant-
woordelijkheid en aansprakelijkheid als bedoeld in art. 13 van deze Voorwaar-
den.

Art. 13 Ontwerpverantwoordelijkheid
a. Opdrachtnemer aanvaardt verantwoordelijkheid voor de door hem op te stel-

len ontwerpen alsmede de daaraan ten grondslag liggende ontwerpen waarop 
Opdrachtnemer voortbouwt, ongeacht door wie de laatste ontwerpen zijn 
vervaardigd. Dienovereenkomstig draagt Opdrachtnemer het risico van en is 
Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken, juiste maatvoering en/of fouten 
in enig ontwerp.

b. De betrokkenheid van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst 
- onder andere door goedkeuring en het houden of het delegeren van toezicht 
- laat de ontwerpverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en zijn aansprake-
lijkheid voor gebreken en/of fouten in enig ontwerp onverlet.

Art. 14 Vergunningen en (wettelijke) voorschriften
a. Opdrachtgever zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen, onthef-

fingen en/of andere toestemmingen, uitsluitend voorzover Opdrachtgever 
dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst op zich heeft genomen. Opdrachtnemer 
zorgt voor de tijdige verkrijging van alle overige vergunningen, ontheffingen 
en/of toestemmingen die voor de uitvoering van het Werk vereist zijn.

b. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk voldoet aan de ter zake toepas-
selijke (wettelijke) voorschriften, bijvoorbeeld voorschriften op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu.

c. Opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel, alsmede door hem met inacht-
neming van art. 6 ingeschakelde onderaannemers in het kader van de uitvoe-
ring van de Overeenkomst alle (wettelijke) voorschriften, zoals voorschriften 
op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu naleven.

d. Opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel, alsmede door hem met 
inachtneming van art. 6 ingeschakelde onderaannemers alle voorschriften en 
reglementen die gelden binnen de onderneming van Opdrachtgever, zoals 
voorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en mi-
lieu, naleven. Een afschrift van de relevante voorschriften en reglementen zal 
Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer geven.

Art. 15 CE-markering, Europese richtlijnen, verantwoordelijkheid en 
toepassing.

 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van alle 
relevante Europese richtlijnen en de nationale Arbowetgeving op zijn levering 
van goederen en diensten, zowel op de componenten als in bepaalde geval-
len op het "samenstel". Indien van toepassing dient de CE-markering te zijn 
aangebracht. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als "fabrikant" in de zin 
van de Europese richtlijnen, tenzij door Opdrachtgever anders wordt beslist. 
Opdrachtnemer dient op eerste aanzegging (een) getekende "Verklaring 
van Overeenstemming(en)" aan Opdrachtgever te overhandigen. Deze 
verklaring(en) dien(t)en in ieder geval ongevraagd bij de eerste oplevering te 
worden overhandigd aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor 
alle gevolgen die ontstaan door het niet correct toepassen van de voornoem-
de Europese en nationale regelgeving.

Art. 16 Werkplan
a. Uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van het Werk legt 

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een werkplan ter goedkeuring voor. 
Opdrachtnemer begint niet met de uitvoering van het Werk voordat Opdracht-
gever het werkplan schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien Opdrachtgever het 
werkplan afkeurt, legt Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen aan Opdracht-
gever een gewijzigd werkplan ter goedkeuring voor waarin aan de bezwaren 
van Opdrachtgever tegemoet is gekomen. De goedkeuring van het werkplan 
ontslaat Opdrachtnemer in geen enkel opzicht van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst, en/of deze Voorwaarden.

b. Het werkplan omvat in ieder geval de volgende bestanddelen:
 1. een omschrijving van de wijze waarop en de volgorde waarin Opdracht-

nemer voornemens is de voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke 
werkzaamheden te verrichten,

 2. een omschrijving van de Materialen en Hulpmiddelen die Opdrachtnemer 
voornemens is bij de uitvoering van het Werk te gebruiken, uitgesplitst per 
onderdeel;

 3. een opgave van het personeel dat Opdrachtnemer met inachtneming van 
art. 21 voornemens is voor de uitvoering van het Werk in te schakelen, uitge-
splitst per onderdeel;

4. een overzicht van de tijdstippen waarop Opdrachtnemer moet beschikken over 
datgene wat Opdrachtgever volgens de Overeenkomst en/of deze Voorwaar-
den moet verzorgen. Opdrachtnemer houdt bij het bepalen van die tijdstippen 
rekening met een redelijke verstrekkingstermijn voor Opdrachtgever;

5. een tijdsplanning.
c. Opdrachtgever is bevoegd tijdens de uitvoering van het Werk wijzigingen in 

het werkplan aan te brengen.

Art. 17 Kwaliteitsborging
a. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van alle door 

hem in het kader van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Op-
drachtnemer is verplicht daartoe een systeem voor kwaliteitsborging te hante-
ren dat tenminste voldoet aan de eisen zoals bepaald in de Overeenkomst.

b. Uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van het Werk legt 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een kwaliteitsplan ter goedkeuring voor. 
Opdrachtnemer begint niet met de uitvoering van het Werk voordat Opdracht-
gever het kwaliteitsplan schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien Opdrachtgever 
het kwaliteitsplan afkeurt, legt Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen aan 
Opdrachtgever een gewijzigd kwaliteitsplan ter goedkeuring voor waarin aan 
de bezwaren van Opdrachtgever tegemoet is gekomen. De goedkeuring 
van het kwaliteitsplan ontslaat Opdrachtnemer in geen enkel opzicht van zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

c. Het kwaliteitsplan moet tenminste het volgende omvatten:
 1. een gedetailleerde beschrijving van de te bereiken kwaliteitsdoelstellingen;
 2. de specifieke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

binnen de organisatie van Opdrachtnemer gedurende de verschillende stadia 
van het Werk;

 3. de specifieke procedures, methoden en werkinstructies die zullen worden 
toegepast;

 4. een passend programma voor door Opdrachtnemer uit te voeren beproe-
vingen, keuringen en onderzoeken;

 5. een programma voor keuring van eventueel door Opdrachtgever ter be-
schikking te stellen Materialen voor de verwerking daarvan in het Werk;

 6. een methode voor het behandelen van wijzigingen of aanpassingen in het 
kwaliteitsplan tijdens de uitvoering van het Werk;

 7. een methode voor het meten van de maten waarin de kwaliteitsdoelstellin-
gen worden bereikt;

 8. andere maatregelen om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken;

Art. 18 Toezicht
a. Opdrachtgever is gerechtigd toezicht te houden op het Werk en in het kader 

daarvan onder meer:
 - beproevingen, keuringen en onderzoeken als bedoeld in art. 17, onder c, 

onder 4, bij te wonen;
 - activiteiten in enige kritieke fase van de uitvoering van het Werk bij te wonen;
b. Opdrachtnemer is verplicht aan het toezicht door Opdrachtgever zijn volledige 

medewerking te verlenen. Indien een in overleg met Opdrachtnemer gemaak-
te afspraak, waarbij Opdrachtgever gebruik zal maken van zijn bevoegdheid 
om toezicht uit te oefenen in overeenstemming met art. 18, onder a van deze 
Voorwaarden, geen doorgang kan vinden door toedoen van Opdrachtnemer 
dan wel indien een dergelijke afspraak dient te worden herhaald wegens te-
genvallende resultaten, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening 
van Opdrachtnemer.

c. Opdrachtgever is gerechtigd om externe toezichthouders te benoemen.
d. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid toezicht uit te 

oefenen, heeft zulks generlei invloed op de verantwoordelijkheden en aan-
sprakelijkheden van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst en deze 
Voorwaarden.

Art. 19 Voortgangsrapporten en voortgangsbesprekingen
a. Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever na aanvang van de uitvoering van 

het Werk ten minste een maal per week een voortgangsrapport waarin de 
stand en de voortgang van het Werk en alle aspecten die daarmee samen-
hangen worden beschreven.

b. Tenminste een maal per week organiseert Opdrachtnemer een voortgangsbe-
spreking waaraan in ieder geval de Projectverantwoordelijke van Opdracht-
gever en de Projectleider en de V&G coördinator van Opdrachtnemer 
deelnemen. Opdrachtnemer zorgt voor verslaglegging van de voortgangsbe-
sprekingen, waarvan aan Opdrachtgever een kopie wordt gegeven.

c. In de voortgangsbesprekingen worden in ieder geval het verslag van de vorige 
voortgangsbespreking, Arbo en veiligheid, het meest recente voortgangsrap-
port en in het kader daarvan het werkplan aan de orde gesteld.

d. Opdrachtnemer maakt in de voortgangsbespreking de resultaten bekend van 
de door Opdrachtnemer uitgevoerde beproevingen, keuringen en onder-
zoeken, als bedoeld in art. 17, onder c, onder 4. Opdrachtnemer houdt die 
resultaten overigens voor de Opdrachtgever beschikbaar. De resultaten van 
beproevingen, keuringen en onderzoeken worden op verzoek onverwijld aan 
Opdrachtgever ter inzage gegeven.

e. De bevindingen tijdens de voortgangsbesprekingen ontslaan Opdrachtnemer 
in geen enkel opzicht van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze 
Voorwaarden.

Art. 20 Veiligheid
a. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een VCA-certificaat. 
 VCA * (een ster):     -Onderaannemer < 35 personen
       -Aannemer (zonder inschakeling onderaannemers)
     < 35 personen
  VCA ** (twee ster):  - Onderaannemer ≥ 35 personen
      - (Hoofd)aannemers ≥ 35 personen
b. Opdrachtnemer zorgt voor goede arbeidsomstandigheden op het Werkterrein 

en is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle zaken en personen die zich 
op of in de omgeving van het Werkterrein bevinden, een en ander in overeen-
stemming met de ter zake toepasselijke (wettelijke) voorschriften waaronder 
voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbowet. Opdrachtnemer vrijwaart 
Opdrachtgever ter zake tegen aanspraken van derden waaronder aanspraken 
van zijn eigen personeel en het personeel van Opdrachtgever.

c. Opdrachtnemer wijst vóór aanvang van de uitvoering van het Werk in overleg 
met Opdrachtgever een V&G coördinator uitvoeringsfase aan die is belast met 



de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid op het Werkter-
rein. De V&G coördinator uitvoeringsfase is tijdens werkuren op het Werkter-
rein aanwezig. Indien de V&G coördinator uitvoeringsfase niet op het Werkter-
rein aanwezig kan zijn, regelt Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever 
diens vervanging.

d. In het in art. 9, onder a bedoelde geval wijzen Opdrachtnemers gezamenlijk in 
overleg met Opdrachtgever één V&G coördinator aan.

e. Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de uitvoering van het Werk legt 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een V&G plan uitvoeringsfase ter 
inzage voor. Opdrachtnemer begint niet met uitvoering van het Werk voordat 
Opdrachtgever het V&G plan uitvoeringsfase heeft ontvangen en ingezien. 
Indien Opdrachtgever opmerkingen heeft over het V&G plan uitvoeringsfase, 
legt Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen aan Opdrachtgever een gewijzigd 
V&G plan uitvoeringsfase voor waarin aan de bezwaren van Opdrachtgever 
tegemoet is gekomen.

f.   Het V&G plan uitvoeringsfase omvat tenminste de volgende bestanddelen 
(werkzaamheden onderaannemers inbegrepen):

 - een korte omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
 een beschrijving van de algehele organisatie met betrekking tot de te verrich-

ten werkzaamheden onder opgave van de verantwoordelijke personen en de 
aan hen opgedragen taken;

 - Project gerelateerd risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) met actieverant-
woordelijke

 - een beschrijving van de wijze en frequentie van het instrueren van het perso-
neel (zoals Kick Off, Toolboxmeetings, etc.);

   - EHBO-voorzieningen;
 - een beschrijving van de door Opdrachtnemer beschikbaar te stellen veilig-

heidsmiddelen, zoals veiligheidshelmen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril-
len, gehoorbeschermingsmiddelen, handschoenen;

 - de procedure voor incidentenrapportage en onderzoek, teneinde herhaling te 
voorkomen.

g.  Zo vaak als de Projectleider van Opdrachtgever dat noodzakelijk oordeelt, 
maar in ieder geval eenmaal per week, nemen minimaal de Projectleider 
en de V&G coördinator  uitvoeringsfase van Opdrachtnemer deel aan een 
veiligheidsinspectieronde. Opdrachtnemer zorgt voor verslaglegging van de 
veiligheidsinspectieronde in een veiligheidsinspectierapport, waarvan aan Op-
drachtgever een kopie wordt gegeven. Geconstateerde tekortkomingen op het 
gebied van de veiligheid worden door Opdrachtnemer onverwijld opgeheven.

h. De goedkeuring van het V&G plan uitvoeringsfase en/of de bevindingen 
tijdens de veiligheidsinspectieronden ontslaan Opdrachtnemer in geen enkel 
opzicht van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden 
waaronder in het bijzonder zijn verplichtingen uit art. 19, onder a.

i. De opdrachtnemer draagt zorg voor het actueel houden van het eigen V&G 
plan uitvoeringsfase en het beheer van het V&G dossier welke na afloop van 
de werkzaamheden aan de projectleider opdrachtgever wordt overgedragen.

Art. 21 Personeel van Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer schakelt ten behoeve van de uitvoering van het Werk slechts 

personeel in dat voldoet aan de eisen als genoemd in de Overeenkomst, 
en bij gebreke daarvan, aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en 
deskundigheid. Van het door Opdrachtnemer in te schakelen personeel dient 
tenminste 80% in vaste dienst te zijn bij Opdrachtnemer; maximaal 20% van 
het in te schakelen personeel mag van derden worden ingeleend.

b. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat personen met een leeftijd beneden 
de 18 jaar geen toegang tot het terrein van de Opdrachtgever hebben.

c. Opdrachtgever is gerechtigd personeel van Opdrachtnemer en door Op-
drachtnemer in te schakelen derden in overeenstemming met art. 6 van deze 
Voorwaarden slechts na deugdelijke identificatie tot het Werkterrein toe te 
laten.

d. Opdrachtnemer is verplicht onbekwaam en/of ongeschikt personeel, dat ter 
beoordeling van Opdrachtgever -waaronder ook personeel van een onderaan-
nemer en/of een leverancier moet worden begrepen- op eerste verzoek van 
Opdrachtgever van het Werk te (doen) verwijderen.

e Het personeel van derden dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig 
certificaat “Basisveiligheid VCA” en voor leidinggevende het certificaat “Veilig-
heid voor Leidinggevende VCA” of “Veiligheid voor Operationeel leidingge-
vende VCA”.

Art. 22 Materialen
a. Opdrachtnemer staat er voor in dat Materialen nieuw zijn, over een goede 

hoedanigheid beschikken en ook overigens geschikt zijn.
b. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd een certificaat of bewijs van oorsprong 

van Materialen te verlangen.
c. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd Materialen voor verwerking te (doen) 

keuren. Opdrachtnemer stelt de te keuren Materialen (of monsters daar-
van, indien Opdrachtgever daarmee genoegen neemt) tijdig ter beschikking 
van Opdrachtgever. Opdrachtnemer verleent aan de keuring zijn volledige 
medewerking. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn. Op-
drachtnemer verwerkt geen afgekeurde Materialen. Indien een in overleg met 
Opdrachtnemer geplande keuring geen doorgang kan vinden door toedoen 
van Opdrachtnemer dan wel indien een keuring dient te worden herhaald 
wegens afkeuring, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van 
Opdrachtnemer.

d. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid Materialen te 
keuren, heeft dat generlei invloed op de verantwoordelijkheden en aanspra-
kelijkheden van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst en deze 
Voorwaarden.

e. Opdrachtnemer is verplicht de te leveren zaken voor transport deugdelijk te 
verpakken.

f. Opdrachtgever is gerechtigd de transport- en verpakkingsmate rialen voor 

rekening van Opdrachtnemer te retourneren. Opdrachtnemer zal voor eigen 
rekening voor vernietiging of verwerking van de transport- of verpakkingsma-
terialen zorgdragen, tenzij Opdrachtgever er voor kiest dat zelf te doen.

Art. 23 Werkterrein
a. Opdrachtnemer houdt het Werkterrein steeds in ordelijke en  nette staat, zulks 

ter beoordeling van Opdrachtgever.
b. Opdrachtnemer is verplicht het Werkterrein vóór oplevering van het Werk 

geheel te ontruimen en in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Op-
drachtgever is gerechtigd het Werkterrein voor rekening van Opdrachtnemer 
te (doen) ontruimen en in oorspronkelijke staat terug te brengen, indien 
Opdrachtnemer verzuimt dat na schriftelijke aanmaning alsnog binnen tien 
werkdagen te doen.

c. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zorgt Opdrachtnemer voor 
eigen rekening en risico voor werkplaatsen, schaftlokalen en berg- en kleed-
ruimtes. Opdrachtgever is gerechtigd de plaatsing van dergelijke faciliteiten op 
het Werkterrein te bepalen.

d. Op het Werkterrein mogen alleen werkzaamheden worden uitgevoerd die voor 
de uitvoering van het Werk noodzakelijk zijn.

e. De opdrachtnemer heeft alleen, uitsluitend via de aangewezen route, toegang 
tot dat deel van de installaties en het terrein van de opdrachtgever dat in de 
detailed design is omschreven als werkterrein en als zodanig kan zijn afgezet. 
De installaties, het terrein, de gebouwen en de overige voorzieningen en 
faciliteiten die niet tot het werk behoren zijn in alle opzichten verboden gebied 
voor de opdrachtnemer.

f. Op het Werkterrein mogen alleen Hulpmiddelen worden gebruikt en opgesla-
gen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het Werk.

g. Opdrachtnemer is verplicht alle verpakkingsmaterialen en Hulpmiddelen die 
voor de uitvoering van het Werk worden gebruikt, zodra mogelijk, maar in 
ieder geval vóór oplevering van het Werk, van het Werkterrein te verwijderen. 
Opdrachtgever is gerechtigd dergelijke verpakkingsmaterialen en Hulpmidde-
len voor rekening van Opdrachtnemer te verwijderen, indien Opdrachtnemer 
verzuimt dat alsnog na schriftelijke aanmaning binnen 10 werkdagen te doen.

h. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd werkplaatsen, schaftlokalen en 
berg- en kleedruimtes te inspecteren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever 
daartoe op eerste verzoek toegang verschaffen tot dergelijke faciliteiten.

i. In het geval van meerdere Opdrachtnemers, zoals bedoeld in art. 9 van deze 
Voorwaarden, is iedere Opdrachtnemer afzonderlijk verplicht het Werkterrein 
op te ruimen, zoals geregeld in art. 23, onder b. en g.

Art. 24 Elektriciteit, water en telefoon
a. Opdrachtgever stelt voor de uitvoering van het Werk kosteloos elektriciteit, 

drinkwater en een rioleringsaansluiting ten behoeve van normaal gebruik (niet 
zijnde de afvoer van che misch afval, etc.) ter beschikking. Opdrachtnemer is 
zich er van bewust dat Opdrachtgever niet kan instaan voor een constante 
toevoer van deze voorzieningen. 

b. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met het aanwezige spanningsvol-
tage en het aantal phasen.

c. In geval van verspilling is Opdrachtgever bevoegd de kosten van elektriciteit 
en drinkwater volledig aan Opdrachtnemer door te berekenen.

d. Opdrachtgever zorgt voor voldoende aansluitpunten voor elektriciteit en drink-
water op redelijke afstand van het Werk, een en ander ter beoordeling van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer is bevoegd voor eigen rekening tijdelijk extra 
aansluitpunten aan te (doen) brengen - volgens geldende voorschriften - mits 
daarvoor vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming van Opdrachtgever 
is verkregen. Dergelijke aansluitingen moeten vóór oplevering worden verwij-
derd, tenzij Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk te kennen geeft daaraan 
geen behoefte te hebben.

e. Door Opdrachtgever worden geen interne of externe telefoon aansluitingen 
ter beschikking gesteld. Opdrachtnemer is bevoegd voor eigen rekening een 
of meer telefoon- aan sluitingen aan te (doen) brengen, mits daarvoor vooraf 
schrif telijk en uitdrukkelijk toestemming van Opdrachtgever is verkregen. 
Dergelijke telefoonaansluitingen moeten vóór oplevering worden verwijderd, 
tenzij Opdrachtgever schrif telijk en uitdrukkelijk te kennen geeft daaraan geen 
behoefte te hebben.

Art. 25 Documentatie en tekenwerk
a. Al het tot het Werk behorende tekenwerk moet de relevante gegevens inzake 

afmetingen, materialen en wijze van produktie vermelden, zo nodig gestaafd 
door berekeningen volgens algemeen aanvaarde normen. 

b. Al het tot het Werk behorende tekenwerk moet volgens de aanwijzingen 
van Opdrachtgever worden voorzien van een renvooi, tekeningnummers en 
tekeninglijsten en dient aan Opdrachtgever te worden aangeleverd op witdruk 
en digitaal.

c. Opdrachtnemer is verplicht eventueel bij het Werk behorende documentatie 
voorafgaande aan of bij oplevering van het Werk aan Opdrachtgever ter 
beschikking te stellen. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documen-
tatie, waaronder mede moet worden begrepen het vermenigvuldigen daarvan 
voor gebruik binnen zijn onderneming of een met hem gelieerde onderneming.

Art.  26 Levering
Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats van Levering onder de 

leveringsconditie "delivered duty paid to named place of destination” - DDP 
(Incoterms 2000).

Art. 27 Leverings- en opleveringstermijnen
a. De voor levering c.q. oplevering overeengekomen termijnen zijn steeds fataal. 

De bij Overeenkomst bepaalde levering c.q. opleveringstermijnen kunnen in 
het kader van meer en minder werk worden aangepast, indien Opdrachtgever 
hiertoe vooraf uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring geeft. Bij niet-tijdige 



levering c.q. oplevering is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim 
en is Opdrachtnemer tevens een boete verschuldigd van 0,5% van de over-
eengekomen prijs die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit hoofde van de 
Overeenkomst is verschuldigd, voor iedere dag dat de leverings c.q. opleve-
ringstermijn is overschreden, met dien verstande dat de boete minimaal 10% 
van de overeengekomen prijs bedraagt.  De boete dient te worden betaald, 
onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding 
naast de boete.

b. Opdrachtnemer dient dreigende overschrijding van een levering c.q. ople-
veringstermijn onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtgever, zulks 
onverminderd zijn verplichting tot tijdige oplevering. 

c. Bij niet-tijdige levering c.q. oplevering is Opdrachtgever bevoegd de Over-
eenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring naar zijn keuze 
geheel of gedeeltelijk te ont binden, zulks onverminderd zijn overige rechten 
waaronder zijn recht op schadevergoeding. Ingeval Opdrachtgever de Over-
eenkomst geheel ontbindt, zullen de door Opdrachtnemer reeds geleverde 
zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer worden geretourneerd 
waarbij Opdrachtnemer verplicht is de voor de geleverde zaken en/of diensten 
reeds betaalde prijs volledig terug te betalen. Opdrachtnemer is verplicht de te 
retourneren zaken in ontvangst te nemen. 

d. Opdrachtgever is gerechtigd de levering c.q. oplevering tot maximaal dertig 
dagen uit te stellen zonder daardoor in schuldeisersverzuim te komen. In 
overmachtsituaties (zoals bijvoorbeeld staking, bezetting of blokkade al dan 
niet door werknemers van Opdrachtgever, uitval van machines en installaties, 
niet-tijdige levering door derden van grondstoffen die voor de verwerking van 
het Werk noodzakelijk zijn of tekort aan dergelijke grondstoffen) is Opdracht-
gever gerechtigd de levering c.q. oplevering langer uit te stellen zonder daar-
door in schuldeisersverzuim te komen. Indien Opdrachtgever de levering c.q. 
oplevering uitstelt, is Opdrachtnemer verplicht de te leveren zaken voor eigen 
rekening en risico ten behoeve van Opdrachtgever te bewaren, te beveiligen 
en te conserveren.

Art. 28 Opleveringsbeproeving en oplevering
a. Het Werk of, indien de Overeenkomst daarin voorziet, ieder afzonderlijk 

onderdeel van het Werk wordt aan een opleveringsbeproeving onderworpen. 
De opleveringsbeproeving geschiedt door Opdrachtnemer in aanwezigheid 
van Opdrachtgever en dient om vast te stellen of het Werk of het betreffende 
onderdeel van het Werk voldoet aan hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

b. Opdrachtnemer deelt Opdrachtgever schriftelijk mee op welke dag het Werk 
of het betreffende onderdeel van het Werk gereed is voor een opleveringsbe-
proeving. Opdrachtgever stelt vervolgens het tijdstip van de opleveringsbe-
proeving vast.

c. Oplevering geschiedt door ondertekening van een proces-verbaal waarin 
door Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt geconstateerd dat het Werk is 
goedgekeurd. Kleine gebreken die naar het oordeel van Opdrachtgever een 
goed en veilig gebruik van het Werk niet belemmeren, staan oplevering niet 
in de weg. Opdrachtnemer is gehouden dergelijke gebreken in overleg met 
Opdrachtgever op te heffen. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een 
in redelijkheid vast te stellen gedeelte van de overeengekomen prijs op te 
schorten totdat alle gebreken naar zijn genoegen zijn opgeheven.

Art. 29 Overgang van eigendom en risico van verlies en/of beschadiging
a. De eigendom en het risico van verlies en/of beschadiging van het Werk gaat 

bij oplevering op Opdrachtgever over. Opdrachtnemer garandeert dat Op-
drachtgever de volledige en onbezwaarde eigendom van het Werk verkrijgt.

b. Ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zaken en/of informatie, zoals 
bijvoorbeeld grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, speci-
ficaties en software, ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van 
de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, blijft de eigendom daarvan bij 
Opdrachtgever rusten. Opdrachtnemer draagt echter het risico van verlies en/
of beschadiging vanaf het moment dat deze zaken en/of informatie aan hem 
ter beschikking worden gesteld. Voor zover zulks nog niet is geschied, zal Op-
drachtnemer de zaken en/of informatie merken als eigendom van Opdracht-
gever en afgescheiden bewaren van zaken en/of informatie die in eigendom 
toebehoren aan hemzelf of aan derden. Hetzelfde geldt ingeval Opdrachtge-
ver zaken aan Opdrachtnemer in reparatie geeft.

c. Indien door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken worden verwerkt 
tot een nieuwe zaak, komt de eigendom van de nieuwe zaak bij Opdrachtge-
ver te rusten op het moment van verwerking. Opdrachtnemer draagt echter 
het risico van verlies en/of beschadiging van de nieuwe zaak, zo lang de 
nieuwe zaak niet in de macht van Opdrachtgever is. 

Art. 30 Onderhouds- of servicetermijn
a. Indien in de Overeenkomst een onderhouds- of servicetermijn is voorgeschre-

ven, neemt deze termijn een aanvang op de dag volgend op de dag waarop 
het Werk is opgeleverd.

b. Opdrachtnemer is gehouden gebreken, welke in de onderhouds- of service-
termijn aan de dag treden, voor eigen rekening te herstellen binnen een door 
Opdrachtgever te stellen termijn.

Art. 31 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk en het normale gebruik daarvan 

geen inbreuk zal maken op enig absoluut recht van derden (zoals bijvoorbeeld 
octrooirechten, auteursrechten of merkrechten). Opdrachtnemer zal Opdracht-
gever vrijwaren en volledig schadeloos stellen ter zake van aanspraken van 
derden wegens een (vermeende) inbreuk op zodanig recht. 

b. Opdrachtgever heeft kosteloos genot van eventuele intellectuele eigen-
domsrechten van Opdrachtnemer met betrekking tot het Werk of onderdelen 
daarvan. Opdrachtnemer verleent daartoe voor onbepaalde tijd overdraagbare 
licenties aan Opdrachtgever.

Art. 32 Kwaliteit en garantie
a. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk in overeenstemming is met hetgeen 

in de Overeenkomst en of het bestek is bepaald. 
b. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk in alle opzichten conform is aan 

monsters en/of modellen en/of tekeningen die door Opdrachtnemer en/of 
Opdrachtgever zijn verstrekt.

c. Opdrachtnemer garandeert dat Opdrachtgever op het moment van oplevering 
over de bij het Werk behorende hulpstukken, reserve-onderdelen en gebruiks-
aanwijzingen kan beschikken.

d. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk geschikt is voor het doel dat aan 
Opdrachtnemer is bekend gemaakt, uit de Overeenkomst is af te leiden of 
te verwachten is gelet op de aard van de onderneming van Opdrachtgever, 
alsmede dat het Werk bij normaal gebruik gedurende tenminste 12 maanden 
na oplevering geschikt blijft voor dit doel.

e. Opdrachtnemer is verplicht de garanties van Onderaannemers over te nemen.
f. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever gedurende een periode van vijf 

jaar na oplevering van het Werk te informeren over door hem doorgevoerde 
verbeteringen en/of technische ont wikkelingen, die toepasbaar zijn op het 
Werk.

Art. 33 Verzekering
a. Onverminderd haar aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of 

enige wettelijke bepaling, sluit Opdrachtnemer voor zijn eigen rekening een 
"Construction All Risks"-verzekering voor de duur van de uitvoering van het 
Werk en de onderhouds- en servicetermijn als bedoeld in art. 30 tot een 
bedrag minimaal gelijk aan 130% van de overeengekomen prijs met een ten 
laste van Opdrachtnemer komend eigen risico ter hoogte van het bedrag dat 
in de Overeenkomst is bepaald.  Met terzijdestelling van art. 249 en 279 van 
het Wetboek van Koophandel zijn ten minste verzekerd:

 - schade en verlies ten gevolge van ondeugdelijke Materialen (al dan niet 
door Opdrachtgever ter beschikking gesteld), onvoldoende deskundigheid, 
constructiefouten en fouten in het ontwerp;

 - schade en verlies ter zake van roerende en onroerende zaken van Op-
drachtgever of derden, alsmede daaruit voortvloeiende gevolgschade, met 
inbegrip van schade als gevolg van brand en/of explosie;

 Deze verzekering geldt ook voor schade en verlies die zich voordoen tijdens 
de onderhouds- en servicetermijn maar waarvan de oorzaak is gelegen op 
een tijdstip voor aanvang van die termijn. Het te verzekeren bedrag ter zake 
van schade en verlies van roerende en onroerende zaken, inclusief daaruit 
voortvloeiende gevolgschade, van Opdrachtgever of derden bedraagt het in 
de Overeenkomst genoemde bedrag en bij gebreke daarvan in ieder geval 
een bedrag van ten minste € 500.000,- per gebeurtenis. De verzekerde be-
dragen blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering gehandhaafd, 
ongeacht welk bedrag reeds is uitgekeerd.

b. Opdrachtnemer is verplicht ten genoegen van Opdrachtgever een verzekering 
af te sluiten ter dekking van zijn aansprakelijkheid uit de Overeenkomst en/
of deze Voorwaarden, alsmede ter dekking van zijn wettelijke aansprakelijk-
heid, een en ander inclusief de onderlinge aansprakelijkheid van alle bij de 
uitvoering van het Werk betrokken partijen.

c. De dekking van de verzekeringen is primair ten opzichte van de dekking van 
andere verzekeringen, inclusief afstand van eventuele verhaalsrechten op 
verzekeraars van dergelijke andere verzekeringen. Daarnaast wordt in de 
polis ten minste geregeld dat:

 1. alle bij de uitvoering van het Werk betrokken partijen meeverzekerd zijn 
waaronder in het bijzonder ook Opdrachtgever voor wat betreft zijn rechten 
en/of interesses;

 2. de verschillende verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden 
aangemerkt.

 3. Opdrachtgever wordt betrokken bij schaderegelingen;
 4. uitkeringen slechts worden gedaan na voorafgaande goedkeuring door 

Opdrachtgever; 
 5. in geval van faillissement of surséance van betaling van een uitkerings-

gerechtigde, uitkering geschiedt aan Opdrachtgever indien en voor zover de 
schade door Opdrachtgever of een andere meeverzekerde is geleden;

 6. Opdrachtgever gerechtigd is de verzekering voor eigen rekening voort te 
zetten in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtne-
mer.

d. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd inzage in de polissen van de door 
Opdrachtnemer te sluiten verzekeringen te verlangen. Daarnaast is Opdracht-
gever ook gerechtigd te allen tijde bewijs te verlangen dat Opdrachtnemer 
de premies voor de door hem te sluiten verzekeringen tijdig heeft betaald; bij 
gebreke hiervan heeft Opdrachtgever het recht om de premies zelf te betalen 
en het bedrag daarvan op de overeengekomen prijs in te houden.

Art. 34 Prijs
a. De overeengekomen prijs omvat, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk en 

uitdrukkelijk anders is bepaald, de prijs voor het gehele Werk, exclusief BTW, 
maar inclusief eventuele andere heffingen van overheidswege zoals bijvoor-
beeld invoerrechten en EG-heffingen, de kosten van verpakking, de kosten 
voor transport en verder alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van 
de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van door Opdracht-
gever ter beschikking gestelde materialen, komen eventuele transportkosten 
daarvan voor rekening van Opdrachtnemer.

b. De overeengekomen prijs is vast, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk en 
uitdrukkelijk anders is bepaald.

Art. 35 Facturering en betaling
a. Betaling van de overeengekomen prijs, voor zover van toepassing inclusief 

BTW, geschiedt binnen dertig kalenderdagen nadat het Werk of, indien de 
Overeenkomst daarin voorziet, een onderdeel van het Werk, overeenkomstig 



art. 28 is opgeleverd en een factuur is ontvangen.
b. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten, indien het Werk niet 

(volledig) aan de Overeenkomst beantwoordt of Opdrachtnemer anderszins 
enige verplichting uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet (volledig) 
nakomt.

c. Opdrachtgever is gerechtigd al hetgeen Opdrachtnemer aan hem verschul-
digd is, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de aan Opdrachtnemer 
te betalen prijs. Hetzelfde recht komt Opdrachtgever toe voor al hetgeen Op-
drachtnemer verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook, aan een onderneming 
die tot dezelfde groep van ondernemingen behoort als Opdrachtgever.

d. Opdrachtgever is gerechtigd na overleg met Opdrachtnemer voor Opdracht-
nemer betalingen te doen aan onderaannemers en/of leveranciers, indien de 
voortgang van het Werk bij gebreke van dergelijke betalingen in gevaar zou 
komen. Opdrachtgever is gerechtigd hetgeen door hem aan onderaannemers 
en leveranciers is betaald te verrekenen met de aan Opdrachtnemer te beta-
len prijs.

e. Betaling en/of verrekening door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze af-
stand in van het recht te reclameren ter zake van tekortkomingen, waaronder 
het recht om schadevergoeding te vorderen.

Art. 36 Bankgarantie
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer een bankgarantie 

te verlangen tot meerdere zekerheid voor de behoorlijke uitvoering van de 
Overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht aan een verzoek tot het stellen 
van zodanige bankgarantie onverwijld te voldoen. Indien is overeengeko-
men dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een voorschot zal betalen, is 
Opdrachtnemer verplicht om voorafgaande aan de betaling van het voorschot 
een bankgarantie te stellen ter hoogte van het bedrag van het voorschot.

Art. 37 Korting
Opdrachtgever is gerechtigd wegens niet-tijdige oplevering van het Werk of een 

onderdeel daarvan een korting op de overeengekomen prijs toe te passen, 
onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding. 
Bij gebreke van een anders luidende bepaling ter zake in de Overeenkomst, 
bedraagt de korting 0,5% procent van de overeengekomen prijs voor iedere 
dag of een deel daarvan. De korting wordt verbeurd door de enkele niet-tijdige 
oplevering, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Art. 38 Meer en minder werk
Van meerwerk is slechts sprake indien de werkzaamheden van Opdrachtnemer 

door additionele wensen van Opdrachtgever aantoonbaar worden verzwaard. 
Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat sprake is van meerwerk, stelt hij Op-
drachtgever daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis, vergezeld van een 
schriftelijke offerte voor de aan het meerwerk verbonden kosten. Opdracht-
nemer voert meerwerk niet uit, alvorens hem daartoe schriftelijk opdracht is 
verstrekt waarin de voor het meerwerk te betalen prijs is vastgelegd.

Art. 39 Wet Ketenaansprakelijkheid
a. Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, is Opdrachtnemer  

verplicht de ter zake geldende richtlijn van Opdrachtgever na te leven. Op-
drachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer een afschrift van die 
richtlijn aan Opdrachtnemer verstrekken. 

b. In geval van inschakeling van een onderaannemer overeenkomstig art. 6 is 
Opdrachtgever gerechtigd zekerheden te verlangen voor de afdracht van 
BTW, loonbelasting en premies volks verzekeringen en sociale verzekeringen.

Art. 40 Geheimhouding
a. Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst 

evenals overige bedrijfsinformatie betreffende Opdrachtgever geheim houden 
en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke en 
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever. 

b. Het is Opdrachtnemer verboden documenten of afschriften of kopieën daar-
van, in welke vorm dan ook, die hij in verband met zijn werkzaamheden voor 
Opdrachtgever onder zich heeft, langer onder zich te houden dan voor de 
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. In ieder geval is Opdracht-
nemer verplicht dergelijke documenten en/of afschriften of kopieën daarvan 
direct na de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te retourne-
ren, zonder daarvan een afschrift of kopie, in welke vorm dan ook, achter te 
houden. 

c. Bij overtreding van het bepaalde in art. 40, onder b. zal Opdrachtnemer een 
direct opeisbare boete verschuldigd zijn ter hoogte van het bedrag genoemd 
in de Overeenkomst, of bij gebreke daarvan ter hoogte van 10% van de 
overeengekomen prijs voor iedere overtreding, een en ander onverminderd de 
overige rechten van Opdrachtgever, waaronder zijn recht op schadevergoe-
ding.

d. Opdrachtnemer is verplicht dezelfde verplichtingen als bedoeld in art. 40 
onder a., b. en c. op te leggen aan zijn personeel, alsmede aan onderaan-
nemers die door hem met inachtneming van art. 6 bij de uitvoering van de 
Overeenkomst worden ingeschakeld.

Art. 41 Tekortkomingen
a. Onverminderd de overige bepalingen van deze Voorwaarden verplicht iedere 

tekortkoming in de nakoming van een ver plichting uit de Overeenkomst en/
of deze Voorwaarden Opdrachtnemer de tekortkoming en/of de gevolgen 
daarvan voor eigen rekening op een voor Opdrachtgever aanvaardbare wijze 
en binnen een door Opdrachtgever schriftelijk gestelde termijn ongedaan te 
maken. Indien Opdrachtnemer daarin niet slaagt, is Opdrachtgever gerechtigd 
de Overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het 
Werk voor rekening van Opdrachtnemer te (doen) voltooien. Eén en ander on-
verminderd zijn overige rechten waaronder zijn rechten op schadevergoeding. 

b. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt 
met de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer, daaronder begrepen 
tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst 
en/of deze Voorwaarden.

Art. 42 Spoedeisende maatregelen
Onverminderd de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van Opdracht-

nemer is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd spoed eisende maatregelen 
te nemen, indien de bedrijfsomstandigheden, de veiligheid en/of een wettelijke 
regeling geen uitstel gedogen. De hieraan verbonden kosten komen voor 
rekening van Opdrachtnemer, tenzij zulks onder de gegeven omstandigheden 
onredelijk zou zijn.

Art. 43 Tussentijdse beëindiging
a. Opdrachtgever is gerechtigd naar zijn keuze de uitvoering van de Overeen-

komst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk door een schrif  telijke verklaring met onmiddellijke ingang te 
beëindigen in geval van:

 - surséance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtnemer of een aan    
vraag daartoe;

 - verkoop of beëindiging van de onderneming van Op drachtnemer;
 - onder curatelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtnemer;
 - overlijden van Opdrachtnemer;
 - voorzover Opdrachtnemer een rechtspersoon of een ven nootschap onder 

firma is, ontbinding daarvan;
 - beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer 

of op zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst.
b. Onverminderd zijn overige rechten is Opdrachtgever eveneens gerechtigd 

naar zijn keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 
te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schrif-
telijke verklaring met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtne-
mer, zijn personeel of een onderaannemer die door hem met inacht neming 
van art. 6 is ingeschakeld het personeel van Opdracht gever of door Opdracht-
gever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 
derden enig voordeel aan biedt.

Art. 44 Ongeldigheid van één of meer bepalingen
a. De ongeldigheid van enige bepaling van de Overeenkomst of deze Voorwaar-

den heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. 
b. Indien en voor zover enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene 

Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, 
onaanvaardbaar of ongeldig, moet worden geacht en op grond daarvan wordt 
ontbonden, vernietigd of nietig wordt verklaard, dan wordt dit beding geacht 
ontbonden, vernietigd of nietig te zijn voor zover het onredelijk bezwarend is 
en, als nodig, te worden vervangen door een niet onredelijk bezwarend beding 
dat het ontbonden, vernietigde of nietige beding zoveel als mogelijk benaderd 
en dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is. 

Art. 45 Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting 

van het Verdrag der Verenigde Naties van 1980 inzake internationale koop-
overeenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

b. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten, 
opdrachten, orders, offertes, aanbiedingen, uitvoering van werkzaamheden of 
leveringen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht 
door de Rechtbank in Den Haag.


