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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INKOOP (artikelen 1- 14)  

Artikel 1  Algemeen  

1.1  Deze algemene voorwaarden (met onherroepelijke uitsluiting van toepasselijkheid Algemene- en/of 
 Verkoop voorwaarden van opdrachtnemers) zijn van toepassing op alle aanvragen van De Bosman 
 Bedrijven B.V. en combinaties waarin zij deelneemt  (hierna te noemen ‘Opdrachtgever’), alsmede op 
 alle overeenkomsten gesloten door Opdrachtgever betreffende alle werkzaamheden voor en leveringen 
 en diensten aan Opdrachtgever door haar wederpartij (hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’), en maken 
 daarvan deel uit. 

1.2  In geval van tegenstrijdigheid tussen de overige bepalingen van de Overeenkomst zoals gedefinieerd 
 in artikel 2.1 en deze algemene voorwaarden, hebben de overige bepalingen van de Overeenkomst 
 voorrang boven deze algemene voorwaarden. 

1.3  Het is Opdrachtnemer niet toegestaan betreffende het werk, zoals gedefinieerd in artikel 2.2,
 rechtstreeks contact op te nemen of te onderhouden met de bouwdirectie en/of de principaal noch 
 rechtstreeks prijsopgave/aanbiedingen te doen voor eventuele veranderingen, uitbreidingen of 
 vervolgopdrachten van het werk aan de bouwdirectie en/of principaal. 

Artikel 2  Definities  

2.1  Onder ‘de Overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 
 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer welke is vastgelegd in de schriftelijke 
 opdracht, inclusief bijlagen waaronder deze algemene voorwaarden van Opdrachtgever waarin  de 
 door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, leveringen of diensten zijn vermeld. 

2.2  Onder ‘het werk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 
 De ingevolge de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden en/of te verrichten levering van zaken 
 en/of te leveren diensten. 

2.3  Onder ‘tekeningen en specificaties’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 
 De (technische) omschrijving van de goederen zoals opgenomen in de Overeenkomst, of 
 waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen of die bij gebreke daarvan tussen partijen, of anders 
 algemeen, gebruikelijk is. 

Artikel 3  Verbod van overdracht van rechten en verplichtingen  

3.1  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer het hem 
 opgedragene of enig deel daarvan niet aan een derde overdragen c.q. uitbesteden, behoudens 
 wanneer het grondstoffen en/ of delen betreft van ondergeschikt belang. 

3.2  Overdracht c.q. uitbesteding laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer  voor de juiste 
 nakoming van de Overeenkomst. 

3.3  Het is Opdrachtnemer verboden om de rechten uit de Overeenkomst te cederen, te verpanden of 
 onder welke titel dan ook eigendom over te dragen.  

Artikel 4  Eigendom; ter beschikkingstelling van informatie, materiaal en personeel  

4.1  Alle specificaties, tekeningen, berekeningen, informatie, modellen (werk)materiaal en dergelijke, in 
 verband met de Overeenkomst door Opdrachtgever ter beschikking gesteld c.q. voor Opdrachtgever 
 door Opdrachtnemer speciaal vervaardigd, blijven respectievelijk worden eigendom van Opdrachtgever 
 en dienen op verzoek van Opdrachtgever direct na afloop van de werkzaamheden aan Opdrachtgever 
 te worden geretourneerd c.q. gezonden door Opdrachtnemer, voor rekening van Opdrachtnemer.  
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4.2  Alle rechten op goederen en werkwijze die Opdrachtnemer, in samenwerking met of in opdracht van 

 Opdrachtgever heeft ontwikkeld, komen uitsluitend Opdrachtgever toe. Deze goederen en werkwijzen 
 mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking 
 worden gesteld.  

4.3  Door Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom 
 van Opdrachtgever en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door Opdrachtnemer 
 gekenmerkt en gei  ndividualiseerd worden. Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en 

 conform de vereiste specificaties, tenzij Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk 
 heeft gereclameerd.  

4.4  Opdrachtnemer zal bovengenoemde zaken noch mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door 
 derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan c.q. van de 
 werkzaamheden voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft 
 gegeven.  

4.5  De eigendom van de te leveren of te vervaardigen goederen wordt geacht reeds op Opdrachtgever te 
 zijn overgegaan, zodra Opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, 
 of heeft vervaardigd. Hij zal deze goederen voor Opdrachtgever gaan houden en op voor derden 
 herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Opdrachtgever. Een zodanige 
 eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresenteerde. Opdrachtgever zal op deze 
 bepaling alleen in geval van faillissement of dreigend faillissement van Opdrachtnemer een beroep 
 kunnen doen.  

4.6  Het is de Opdrachtnemer verboden om personeelsleden van de Opdrachtgever te (laten) benaderen 
 om bij de Opdrachtnemer in dienst te komen. Dit op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst 
 direct opeisbare boete van € 50.000,00.  

 Artikel 5  Prijs  

5.1  Alle prijzen zijn vast en gelden ‘Delivery Duty Paid’ (DPP volgens Incoterms 2010), exclusief B.T.W. en 
 inclusief transport en lossen indien van toepassing, alsmede inclusief kosten van de verzekering. 

5.2  Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, 
 waaronder begrepen risico’s, zijn niet verrekenbaar, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders 
 is bepaald, ongeacht de eventuele bepalingen daaromtrent in het bestek. Verrekening geschiedt alsdan 
 op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald.  

Artikel 6  Plaats van levering; risico  

6.1  Levering geschiedt op de in de Overeenkomst aangegeven plaats binnen de voor Opdrachtgever 
 normale werktijden. 

6.2  Het risico van verlies of schade blijft bij Opdrachtnemer totdat de goederen of ter beschikking gestelde 
 materialen na be- of verwerking zijn aangekomen en gelost op de in Overeenkomst aangegeven plaats 
 van levering en voor ontvangst is getekend door een geautoriseerde medewerker van Opdrachtgever.  

Artikel 7  Levertijd  

7.1 Opdrachtnemer zal de goederen leveren en/of werkzaamheden verrichten op het tijdstip of binnen de 
 termijn zoals vermeld in de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen vangen de 
 leveringstermijnen aan op de dagtekening van de Overeenkomst. 

7.2  Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht dat het werk niet, niet tijdig of niet naar behoren zal kunnen 
 worden uitgevoerd, zal de Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk bericht ontvangen, onder 

 vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken. Deze berichtgeving laat onverlet zijn 
 verplichtingen tot nakoming.  
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7.3  In geval van overschrijding van de levertijd, zonder dat dit van tevoren door Opdrachtgever is 

 geaccepteerd, heeft de Opdrachtgever in alle gevallen het recht de overeenkomst geheel of 
 gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en 
 onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever. 

7.4 Deelleveringen zijn niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

7.5  Opdrachtnemer is gehouden zijn werkzaamheden en/of leveringen en/of diensten zodanig in te passen 
 in de door Opdrachtgever opgestelde gedetailleerde planning dat er door toedoen van Opdrachtnemer 
 geen vertraging in de realisatie van deze planning kan ontstaan. De overeengekomen levertijd c.q. de 
 tijdstippen als voorzien in het leveringsschema bindt c.q., binden Opdrachtnemer met dien verstande, 
 dat Opdrachtgever het recht heeft, zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken op prijswijziging, 
 het moment van levering nader vast te stellen op een later tijdstip dan overeengekomen, mits zodanig 
 tijdstip niet later is dan 6 (zes) maanden na het eerder overeengekomen tijdstip. De extra kosten voor 
 opslag en verzekering welke Opdrachtnemer ten gevolge van een desbetreffende beslissing van 
 Opdrachtgever in redelijkheid moet maken, komen na de  periode van 6 (zes) maanden van ten laste 
 van Opdrachtgever. 

7.6  Bij overschrijding van de schriftelijk overeengekomen levertijd door de Opdrachtnemer, zal de 
 Opdrachtnemer na schriftelijke aanzegging gehouden zijn om de Opdrachtgever te vrijwaren / 
 schadeloos te stellen wanneer er op de Opdrachtgever boetes in verband met te laat (deel) opleveren 
 worden opgelegd.  

Artikel 8  Kwaliteit, inspectie, keuring  

8.1  Het geleverde zal van deugdelijk materiaal en goede uitvoering door voldoende vakbekwame personen 
 onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en/of ten 
 minste gelijk zijn aan door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of getoonde 
 monsters of modellen zijn. Het geleverde zal volledig in staat zijn de presentaties te leveren voor het 
 doel waarvoor het geleverde bestemd is, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de totstandkoming 
 van de Overeenkomst geldende normen, wetten en overheidsvoorschriften. 

8.2 Opdrachtnemer is gehouden zijn organisatie zodanig in te richten en ingericht te houden dat van elk 
 onderdeel c.q. component van de levering de herkomst traceerbaar is op o.a. productie- en 
 herkomsthistorie. 

8.3  Opdrachtgever en diens opdrachtgevers zijn, evenals derden in opdracht van hen, te allen tijde 
 gerechtigd tijdens de uitvoering van het werk inspecties, testen en keuringen uit te (doen) voeren, 
 waarbij Opdrachtnemer zal zorgen dat zijn eventuele toeleveranciers eveneens al hun medewerking 
 daartoe verlenen.  

8.4 Ongeacht of van het in artikel 8.3 vermelde recht gebruik wordt gemaakt, zal Opdrachtnemer ten volle 
 aansprakelijk blijven voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst en verplicht zijn de nodige 
 inspecties, kwaliteits- en voortgangscontroles uit te voeren. 

8.5  Indien bij inspectie en/of keuring door of namens Opdrachtgever na aflevering blijkt dat de goederen 
 geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming zijn met hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, zal 
 Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bericht van afkeuring zenden. Vanaf de datum van dagtekening 
 van dat bericht gaat het risico van de afgekeurde goederen over op de Opdrachtnemer. 

8.6  Opdrachtnemer is gehouden de nodige tekeningen, berekeningen en specificaties in drievoud tijdig ter 
 controle aan Opdrachtgever voor te leggen en niet eerder met de uitvoering van het Werk of bestelling 
 van desbetreffende onderdelen aan te vangen, dan nadat deze tekeningen, berekeningen en 
 specificaties na goedkeuring voorzien van goedkeuringsstempel retour zijn ontvangen. Opdrachtnemer 
 is verplicht op eigen kosten alle overeengekomen of anderszins noodzakelijke beproevingen uit te 
 voeren en de resultaten schriftelijk aan Opdrachtgever te overhandigen, ook indien zulks niet expliciet 
 is vermeld in de Overeenkomst. 
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8.7  Goedkeuring of inspectie door Opdrachtgever, in welke vorm en waartoe dan ook, houdt geen 

 aanvaarding in en laat de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het nakomen van zijn 
 verplichtingen onverlet. 

8.8  De eventueel aan een bevestiging van ontvangst van goederen op de plaats van levering gekoppelde 
 keuring of acceptatie van die goederen door ter plaatse werkzame ondergeschikten van 
 Opdrachtgever, wordt geacht een voorlopige acceptatie of keuring te zijn en laat onverlet de rechten 
 van Opdrachtgever voortvloeiend uit dit artikel.  

8.9  Indien op enig moment mocht blijken dat de goederen of werkzaamheden niet voldoen aan de daaraan 
 gestelde eisen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
 zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van 
 Opdrachtgever.  

Artikel 9  Garantie  

9.1  Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde goed en deugdelijk is en dat het voldoet aan het 
 gestelde artikel 8.1. Deze garantie zal minimaal geldig zijn voor een periode van twaalf (12) maanden 
 na ingebruikname van het geleverde of, in het geval het geleverde niet binnen zes (6) maanden na 
 aflevering in gebruik is genomen, voor een periode van achttien (18) maanden na aflevering, tenzij 

 goederen geleverd aan de Opdrachtgever op grond van garanties verleend aan de Opdrachtnemer een 
 langere garantietermijn hebben of een langere garantietermijn in de Overeenkomst is vermeld, in welk 
 geval de langere garantietermijn zal gelden. 

9.2  Bij schending van een op grond van de Overeenkomst toepasselijke garantie zal Opdrachtnemer op 
 eerste aanzegging van Opdrachtgever alle fouten en gebreken herstellen c.q. ter keuze van 
 Opdrachtgever voor vervanging inclusief montage zorgdragen. In geval van niet nakoming hiervan 
 door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever het recht voor rekening en risico van Opdrachtnemer al het 
 nodige te verrichten of door derde te doen verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan 
 Opdrachtnemer in rekening te brengen. 

9.3  Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het 
 geleverde de in de Overeenkomst bedoelde garantie opnieuw in. 

9.4  De voorafgaande leden van dit artikel 9 laten onverlet de rechten van Opdrachtgever welke hij heeft 
 op grond van het gewone recht. 

Artikel 10  Intellectuele eigendom  

10.1   Opdrachtnemer staat er voor in, dat de door hem aan Opdrachtgever te leveren goederen c.q. het uit 
 te voeren Werk geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden en 
 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken, die uit hoofde hiervan jegens 
 Opdrachtgever worden ingesteld. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alle kosten, schade en interesses 
 inclusief eventuele kosten verbonden aan het voeren van procedures die het gevolg zijn van enige 
 inbreuk, vergoeden.  

10.2   De voor Opdrachtnemer uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na ontbinding 
 van de Overeenkomst voortduren.  

Artikel 11  Geheimhouding  

11.1   Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden met betrekking tot rekeningen, 
 modellen, constructies, schema’s en/of andere bedrijfsinformatie en knowhow, die aan 
 Opdrachtnemers zijn verstrekt in verband met de Overeenkomst.  

11.2   De voor Opdrachtnemer uit lid 1 van dit Artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na ontbinding 
 van de Overeenkomst voortduren.  
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Artikel 12  Betaling; zekerheidsstelling  

12.1   Indien Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan kan 
 Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan Opdrachtgevers factureren, waarna betaling door 
 Opdrachtgever zal geschieden binnen 60 dagen na datum van ontvangst van de desbetreffende 
 factuur.  

12.2   Betaling van facturen impliceert geen acceptatie.  

12.3   Opdrachtgever is gerechtigd betalingen, rente, kosten en schade, die Opdrachtnemer aan 
 Opdrachtgever is verschuldigd is of zal zijn, te verrekenen met de betalingen aan Opdrachtnemer.  

12.4   Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever de door deze verlangde 
 zekerheid te stellen.  

12.5   Totstandkoming van de Overeenkomst houdt tevens in dat Opdrachtnemer Opdrachtgever 
 onherroepelijk machtigt de materialen en hulpmiddelen die hij ten behoeve van het Werk zal inzetten, 
 te gebruiken voor het Werk, ook in het geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.  

12.6   Opdrachtnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij bevoegd is tot de het aan Opdrachtgever in 
 gebruik geven van de materialen en hulpmiddelen die hij ten behoeve van de uitvoering van het werk 
 zal inzetten, zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, en dat op die materialen en hulpmiddelen geen 
 beperkte rechten rusten.  

12.7 Opdrachtnemer is gehouden om binnen   n maand na de oplevering van het werk aan Opdrachtgever 
 zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Opdrachtgever in te dienen, 
 bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op 
 Opdrachtgever te hebben prijsgegeven.  

Artikel 13  Tekortkoming in de nakoming; ontbinding  

13.1   Onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht tot vordering van schadevergoeding, is 
 Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling 
 of rechterlijke tussenkomst is vereist te ontbinden;  

a. indien een of meerdere bepaling(en) van de Overeenkomst niet wordt of worden nageleefd of 
Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een of meerdere bepaling(en) 
van de Overeenkomst niet zal of zullen worden nageleefd;  

b. indien de zeggenschap over Opdrachtnemer of over diens onderneming en/of 
bedrijfsuitvoering in belangrijke mate overgaat in andere handen, tenzij Opdrachtnemer 
aannemelijk maakt dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen nadeel ondervindt;  

c. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan Opdrachtgever opgedragen 
werk;  

d. indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en diens Opdrachtgever welke mede het aan 
Opdrachtnemer opgedragen werk omvat, wordt ontbonden. 

13.2   Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te 
beschouwen indien en zodra de wederpartij een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, de 
bedrijfsuitvoering staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient of in staat van faillissement 
wordt verklaard.  

13.3   Indien Opdrachtnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, een aanvraag tot surseance van 
betaling indient, de bedrijfsuitvoering staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie 
van zijn bedrijf overgaat of indien beslag op zijn goederen wordt gelegd, is Opdrachtgever alsdan 
gerechtigd het werk zelf te doen of te doen voltooien voor rekening en risico van Opdrachtnemer, 
onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. 
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13.4   De Opdrachtnemer is verplicht aanvraag tot surseance, beslaglegging en dreiging van faillissement 
onverwijld aan Opdrachtgever schriftelijk te melden.  

Artikel 14  Geschillen  

14.1   De Overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst.  

14.2   Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden 
 beschouwd, die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een 
 uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op de 
 wijze zoals in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en diens opdrachtgever is voorzien ten aanzien 
 van eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en diens Opdrachtgever. Indien tussen Opdrachtgever 
 en diens opdrachtgever geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen 
 Opdrachtgever en Opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. 
 Toepassing van de CISG (Convention on the International Sales of Goods) is uitgesloten.  

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ONDERAANNEMING (artikelen 15- 21)  

Artikel 15  Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer  

15.1   Opdrachtnemer verplicht zich om wat betreft onderwerpen zoals werktijden, vrije dagen e.d. de 
 desbetreffende bepalingen in de voor Opdrachtgever toepasselijke CAO jegens Opdrachtgever stipt na 
 te leven.  

15.2   Opdrachtnemer is verplicht de door Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.  

Artikel 16  Planning  

16.1  De werkzaamheden van Opdrachtnemer zullen worden uitgevoerd conform het door Opdrachtgever 
 gemaakte werkschema en in nauw overleg met Opdrachtgever. In ieder geval dient Opdrachtnemer 
 zodanige voorbereidingen te treffen en de werkzaamheden zo uit te voeren dat geen stagnatie in de 
 werkvoortgang ontstaat. Opdrachtgever heeft het recht het werkschema te wijzigen ingeval hij dat 
 wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw zonder deswege vergoeding van schade 
 en kosten gehouden te zijn.  

Artikel 17  Betaling  

17.1   In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 geldt hetgeen in de volgende leden van dit artikel 17 is 
 bepaald.  

17.2   Met inachtneming van de overige bepalingen van de Overeenkomst geschiedt betaling van een factuur 
 uitsluitend wanneer het werk of een gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft door 
 Opdrachtnemer ten genoegen van Opdrachtgever is opgeleverd respectievelijk uitgevoerd en 
 Opdrachtnemer heeft voldaan aan zijn overige verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en de 
 factuur aan de in de Overeenkomst aangegeven eisen voldoet. In verband met het bovenstaande dient 
 artikel 12.2 te worden gelezen als; Aan betalingen van facturen kan bewijs van oplevering worden 
 ontleend.  

17.3   De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verrichten betaling zullen voorts geschieden onder de 
 voorwaarde dat voorafgaand aan tewerkstelling van de hierna bedoelde werknemers;  

a. Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld of op het werk werknemers uit niet EU-landen te 
werk worden gesteld, onder vermelding van de namen van de desbetreffende werknemers en 
onder overlegging van bewijzen waaruit blijkt dat deze werknemers een geldige vergunning 
hebben om in Nederland arbeid te mogen verrichten voor de duur van de verrichten 
werkzaamheden; en  
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b. Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld of op het werk werknemers uit andere EU- landen 

dan Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van de namen van de 
desbetreffende werknemers en onder overlegging van bewijzen (zoals bijvoorbeeld een E 
101- formulier) waaruit blijkt dat de sociale verzekeringspremies voor deze werknemers voor 
de duur van de verrichten werkzaamheden in het desbetreffende andere EU- land zal worden 
afgedragen.  

17.4   De eindafrekening met aansluitende betaling zal dan eerst plaatsvinden nadat Opdrachtnemer heeft 
voldaan aan alle verplichtingen voor hem voortvloeiend uit de Overeenkomst.  

Artikel 18  Aansprakelijkheid; verzekering  

18.1   Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen 
 letselschade die ontstaat door het niet nakomen van zijn verplichtingen en/of door zijn toedoen of 
 nalaten, ongeacht of zulks door zijn schuld geschiedt of niet. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit 
 tot schade door overschrijding van levertijd, schade aan zaken, bedrijfsschade en andere indirecte 
 schade bij de Opdrachtgever en/of diens opdrachtgever ontstaat, voor zover en wat betreft dergelijke 
 schade bij de opdrachtgever van Opdrachtgever is deze aansprakelijkheid door Opdrachtgever ten 
 opzichte van diens opdrachtgever niet uitgesloten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ter zake van 
 aansprakelijkheid jegens derden vrijwaren c.q. zal Opdrachtgever zonodig schadeloos stellen.  

18.2   Opdrachtnemer is gehouden een voor Opdrachtgever genoegzame verzekering voor zijn 
 aansprakelijkheid af te sluiten, de premie bij vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur van de 
 Overeenkomst te voldoen en ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen dat eventuele uitkeringen 
 ter zake van door Opdrachtgever of diens opdrachtgever geleden schade rechtstreeks aan 
 Opdrachtgever zullen geschieden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst, 
 na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten 
 van Opdrachtgever.  

Artikel 19  Verhaal  

19.1   Indien Opdrachtgever, na tot betaling daarvan te zijn aangesproken, de premies sociale 
 verzekeringswetten, de loonbelasting en de premies volksverzekeringen heeft voldaan, die waren 
 verschuldigd maar niet zijn betaald door Opdrachtnemer of door een onderaannemer die na 
 Opdrachtnemer in de keten komt, heeft Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer ten belope van het 
 gehele door hem voldane bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van 
 voldoening. 

19.2   Na daartoe door de werknemers van Opdrachtnemer te zijn aangesproken, heeft Opdrachtgever door 
 voldoening aan zijn verplichtingen ingevolge de voor hem van toepassingen zijnde CAO jegens die 
 werknemers, verhaal op Opdrachtnemer ten belope van hetgeen door Opdrachtgever te dezer zake is 
 voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van voldoening.  

Artikel 20  Wet Ketenaansprakelijkheid; Opdrachtnemer 
  ingeschreven in Bijzonder Register Vereniging Registratie Onderaannemers  

20.1   De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten mede:  

a. het beschikken over en op verzoek van Opdrachtgever tonen van geldig inschrijvingsbewijs 
bij een bedrijfsvereniging voor zover de bedrijfsvereniging die verstrekt, alsmede het op 
verzoek van Opdrachtgever tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, alsmede het 
opgeven van zijn BTW- nummer en van het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor 
zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist is;  

b. Het op verzoek van Opdrachtgever dagelijks een staat te overhandigen, bevattende de 
namen van alle werknemers voorzien van kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs), die 
door hem direct of indirect in het werk zijn gesteld;  

c. Het wekelijks verstrekken van een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen 
werk. Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door Opdrachtnemer bij het 
werk ingeschakelde werknemers, alsmede een manurenverantwoording te bevatten;  
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d. Al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde werknemers strikt na te 

komen;  
e. Eenmaal per drie maanden Opdrachtgever een recente verklaring over te leggen inzake zijn 

betalingsbedrag bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is aangesloten en een verklaring over te 
leggen inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen;  

f. Opdrachtgever te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens zijn opdrachtgever en/ of 
derden wegens het niet naleven door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de 
Overeenkomst dan wel ingevolge de wet;  

g. Het op verzoek van Opdrachtgever tonen van zijn lidmaatschapsbewijs van een branche- of 
ondernemersorganisatie indien hij daarvan lid is. Alsmede het opgeven van zijn 
aansluitnummer bij een onderlinge waarborgmaatschappij indien hij daarbij aangesloten is; 

20.2   Het is Opdrachtnemer verboden gebruik te maken van ter beschikking gestelde (‘uitgeleende’) 
arbeidskrachten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Voormelde 
goedkeuringen zullen in ieder geval niet worden verleend indien Opdrachtnemer zicht er niet volledig 
van heeft overtuigd en ten genoegen van Opdrachtgever heeft aangetoond, dat de derde aan zijn 
verplichtingen tot betaling van premies uit hoofde van de sociale verzekeringswetten en van 

loonbelasting en premies volksverzekeringen zal voldoen en voor het uitlenen van personeel de 
daarvoor vereiste vergunning heeft. Bij uitbesteding van werk respectievelijk inlenen van 
arbeidskrachten als bedoeld in dit lid is Opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex 
artikel 16b lid 10 Coo rdinatiewerk Sociale Verzekeringen respectievelijk artikel 16a lid 1 
Coo rdinatiewet Sociale Verzekeringen stipt na te leven.  

20.3   Indien Opdrachtnemer het werk met inachtneming van artikel 3 lid 1 of lid 2 – geheel of gedeeltelijk- 
opdraagt aan een andere onderaannemer, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. 
Hiervan maken de voorwaarden van de Overeenkomst deelt uit, in dier voege dat Opdrachtnemer 
daarin de rechtspositie inneemt van Opdrachtgever en de andere onderaannemer die van 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal bij wijze van kettingbeding de verplichting uit hoofde van dit 
artikel 20 aan zijn onderaannemer(s) opleggen op straffe van een onmiddellijk door Opdrachtgever 
opeisbare boete gelijk aan het deel van de aanneemsom, dat als loonkostenbestanddeel wordt 
aangemerkt, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.  

20.4   Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht 
van premies sociale verzekeringswetten alsmede van loonbelasting en premies volksverzekeringen, die 
direct of indirect verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen.  

20.5   Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge de Wet 
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op 
diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Opdrachtgever van 
dit recht gebruik maakt, is Opdrachtnemer verplicht de nadere regelen als bedoeld in artikel 16b lid 7 
Coo rdinatiewet Sociale Verzekeringen stipt na te komen.  

20.6   Onverminderd het in artikel 20.5 bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hierboven 
bedoelde bedragen aan en namens Opdrachtnemers rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging 
respectievelijk de ontvanger der direct belastingen te voldoen.  

20.7   In de gevallen als in de artikelen 20.5 en 20.6 bedoeld is, is Opdrachtgever door zodanige betaling 
jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.  

20.8   Indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat Opdrachtnemer terzake van het 
aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en 
premies volksverzekeringen verzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de 
Overeenkomst is vastgesteld, kan hij dat percentage wijzigen.  
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20.9   Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in artikel 35 van de Wet op de 

Omzetbelasting 1968. Voorts dient Opdrachtnemer op iedere factuur de volgende gegevens duidelijk 
en overzichtelijk te vermelden:  

-   het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;  
-   het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;  
-   het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;  
-   de omvang van het loonkostenbestanddeel opgenomen in het gefactureerde bedrag, alsmede 

het daarvan overeengekomen deel, dat middels de G- rekening c.q., door rechtstreekse 
betaling aan de bedrijfsvereniging en/ of ontvanger zal worden voldaan; de naam van de 
bedrijfsvereniging waarbij Opdrachtnemer is aangesloten en zijn aansluitnummer;  

-   het loonbelastingnummer van Opdrachtnemer  
-   een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van 

toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.  

20.10   Indien en zolang Opdrachtnemer ten genoegen van Opdrachtgever met betrekking tot de betaling van 

de door hem ter zake van het aan hem opgedragen werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekering, waarvoor Opdrachtgever ingevolge de 
Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende zekerheid biedt in de vorm van een 
vrijwaring door een onderlinge waarborgmaatschappij, zal Opdrachtgever geen beroep doen op het 
bepaalde in artikel 20, lid 1 sub c en e en op het bepaalde in artikel 20 leden 5, 6 en 7. 
Opdrachtnemer is verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst ingeschreven te zijn en te 
blijven in het ‘Bijzonder Register’ van de Vereniging Registratie Onderaannemers VRO, statutair 
gevestigde te Dordrecht, kantoorhoudende te Barendrecht.  

Artikel 21  Veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu  

21.1   Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van der onder zijn 
 toezicht staande werknemers en onderaannemers en hij is tenminste gehouden tot het treffen van de 
 vereiste maatregelen conform de ter zake bestaande geldende wettelijke voorschriften en de 
 Overeenkomst, alsmede instructies, eisen en aanwijzingen van Opdrachtgever, bouwdirectie of 
 overheidsinstanties, zoals de arbeidsinspectie.  

21.2   Opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn verplicht te voldoen aan het Arbobeleidsplan/ 
 Arboprojectplan van Opdrachtgever. Dit plan wordt op aanvraag van Opdrachtnemer toegezonden.  

21.3   Het afvoeren van bedrijfs- en gevaarlijk afval conform de wettelijke voorschriften is voor eigen 
 rekening en risico van Opdrachtnemer.  

 




