
 
 

Algemene Inkoop- en Uitbestedings-
voorwaarden Martens en Van Oord 
 
I       ALGEMEEN GEDEELTE 

Definities 
 

Artikel 1  

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan 
onder:  
a. Opdrachtgever: MvO Holding B.V. of een aan 

haar gelieerde vennootschap; 
b. Opdrachtnemer: elke natuurlijke of 

rechtspersoon met wie Opdrachtgever over 
de totstandbrenging van een overeenkomst 
onderhandelt en/of met wie Opdrachtgever 
een overeenkomst sluit of heeft gesloten; 

c. Principaal: de opdrachtgever volgens de 
Hoofdaannemingsovereenkomst; 

d. Overeenkomst: een tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot 
het kopen en/of het (in)huren van goederen, 
diensten en/of werkzaamheden, of enige 
andere Overeenkomst waarin deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, 
alsmede alle (rechts)handelingen ter 
voorbereiding (waaronder de aanvraag van 
Opdrachtgever en de offerte van 
Opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan; 

e. Hoofdaannemingsovereenkomst: een 
overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
Principaal; 

f. Bouwdirectie: de directie volgens de 
Hoofdaannemingsovereenkomst; 

g. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die 
door Opdrachtnemer in het kader van de 
Overeenkomst moeten worden uitgevoerd. 

2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de 
levering van roerende zaken is naast het bepaalde 
in het algemeen gedeelte I tevens het bepaalde in 
het bijzonder gedeelte II A van toepassing. Indien 
de Overeenkomst betrekking heeft op 
uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot 
stand brengen van een stoffelijk werk en/of het 
verrichten van werkzaamheden/diensten, niet 
zijnde een arbeidsovereenkomst, is naast het 
bepaalde in het algemeen gedeelte I tevens het 
bepaalde in het bijzonder gedeelte II B van 
toepassing. 

 
Toepasselijke voorwaarden 

Artikel 2  

1. Op alle aanbiedingen, offertes en 
overeenkomsten van Opdrachtgever zijn, voor 
zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen, uitsluitend van toepassing: 
a. alle op de (Hoofdaannemings)Overeenkomst 

betrekking hebbende technische en 
administratieve bepalingen en de daarbij 

behorende tekeningen evenals alle 
bijbehorende processen-verbaal en/of nota’s 
van wijzigingen/inlichtingen, toelichtingen, 
aanvullingen etc.; 

b. deze Algemene Voorwaarden; 
c. de algemene voorwaarden die op grond van 

die Hoofdaannemingsovereenkomst van 
toepassing zijn tussen Opdrachtgever en 
Principaal. 

Het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert te 
allen tijde boven het gestelde onder lid 1 a, b en 
c.  

2. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde 
in lid 1 prevaleren de eerder genoemde boven de 
later genoemde voorwaarden, hetgeen niet het 
geval is indien de Algemene Voorwaarden voor 
Opdrachtgever gunstiger zijn. Bij onderlinge 
tegenstrijdigheid van de bepalingen en/of stukken 
genoemd onder lid 1 sub a wordt de rangorde 
bepaald volgens de in deze bepalingen en/of 
stukken voorkomende rangorderegeling. 

3. Alle onder lid 1 lid a van dit artikel genoemde 
documenten liggen voor Opdrachtnemer ter 
inzage bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt 
geacht inzage te hebben gehad in alle genoemde 
documenten en tijdig alle door hem gewenste 
inlichtingen te hebben verkregen, en kan zich ter 
zake niet beroepen op onbekendheid. 

4. Bepalingen en/of algemene (leverings/branche) 
voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk 
niet van toepassing. 

 
Offerte en aanvaarding van opdracht 
(Overeenkomst) 
 
Artikel 3 
 
1. De aanvraag van Opdrachtgever tot het doen van 

offertes is steeds vrijblijvend. 
2. Een offerte van de Opdrachtnemer is 

onherroepelijk, tenzij de Opdrachtnemer 
uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het 
uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze 
herroepelijk is. 

3. Opdrachtnemer wordt geacht al het nodige 
onderzoek te hebben gedaan voordat hij de 
offerte deed. Opdrachtnemer kan zich er niet op 
beroepen dat de verstrekte informatie onvolledig 
was, of op grond daarvan bijbetaling vorderen.  

4. Een offerte gericht aan Opdrachtgever bindt de 
aanbieder gedurende de termijn vermeld in de 
offerte, welke termijn in ieder geval niet korter zal 
zijn dan 6 weken na de datum van dagtekening 
van de offerte. Een offerte gedaan in het kader 
van deelname aan een aanbestedingsprocedure 
door Opdrachtgever wordt door aanbieder 
gestand gedaan tot een half jaar na gunning van 
het werk door Principaal aan Opdrachtgever. 

5. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer komt eerst tot stand na 



 
 

schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van 
een offerte van Opdrachtnemer. 

6. Opdrachtnemer dient een door Opdrachtgever 
aan hem toegezonden opdracht ongewijzigd en 
ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren 
binnen 10 dagen na verzending van de opdracht. 
Indien Opdrachtnemer hiermee ingebreke blijft en 
binnen de termijn van 10 dagen geen bezwaar 
aantekent tegen de inhoud en/of Opdrachtnemer 
met de uitvoering van de opdracht reeds is 
begonnen, wordt de opdracht geacht aanvaard te 
zijn op de condities vermeld in de opdracht en 
onder toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden, onverminderd het bepaalde in lid 8 
van dit artikel. 

7. Op Opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht 
voor fouten en/of onduidelijkheden in de door 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken, 
tekeningen, omschrijvingen etc., die door 
Opdrachtnemer worden  ontdekt dan wel 
redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden 
door Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer daar 
niet op wijst, is hij ten volle voor de daaruit 
voortvloeiende schadelijke gevolgen 
aansprakelijk. 

8. De Overeenkomst wordt gesloten onder de 
volgende opschortende voorwaarden: 

- het werk waarvoor de Opdrachtgever aan de 
Principaal een aanbod heeft gedaan, is 
conform dat aanbod aan de Opdrachtgever 
opgedragen, en 

- de Principaal heeft de Opdrachtgever 
bevestigd goedkeuring te verlenen aan de 
inschakeling van de Opdrachtnemer door de 
Opdrachtgever. 

 
Hoofdelijkheid 
 
Artikel 4  
  
Indien de Overeenkomst is gesloten tussen de 
Opdrachtgever en twee of meer Opdrachtnemers 
gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die 
Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, 
zijn deze Opdrachtnemers en (rechts)personen steeds 
voor het geheel hoofdelijk jegens de Opdrachtgever 
gebonden. 
 
Verbod van cessie/uitbesteding 
 
Artikel 5 
 
1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zijn uit 

de overeenkomst jegens Opdrachtgever 
voortvloeiende vorderingen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan 
een derde te cederen,  te verpanden, te bezwaren 
of onder welke titel dan ook in eigendom over te 
dragen. Overdraagbaarheid van voornoemde 
vorderingen is uitgesloten als bedoeld in artikel 
3:83 lid 2 BW.  

2. Evenmin is het Opdrachtnemer toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever de levering / het werk geheel of 
gedeeltelijk aan een derde op te dragen. Indien 
opdrachtnemer de levering / het werk na 
verkregen schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opdraagt aan 
een derde, dient hij daarvan een schriftelijke 
overeenkomst op te stellen waarvan de 
voorwaarden van de Overeenkomst als gesloten 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer deel uit 
dienen te maken, alsmede hetgeen onder artikel 2, 
lid 1 genoemd, in die zin dat de opdracht gevende 
Opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt 
van de Opdrachtgever en de opdracht nemende 
leverancier/ onderaannemer die van de 
Opdrachtnemer. 

3. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever is het 
Opdrachtnemer niet toegestaan bij de uitvoering 
van de overeenkomst gebruik te maken van door 
derden ter beschikking gestelde of ingeleende 
arbeidskrachten. 

4. Opdrachtnemer is ook in geval van toestemming 
zoals voorzien in lid 2 en 3 is verleend, steeds 
geheel aansprakelijk voor de uitvoering van de 
Overeenkomst en schade in verband met die 
uitvoering door hem, zijn personeel of door hem 
ingeschakelde derden veroorzaakt.  
 

Verplichtingen Opdrachtnemer 
 
Artikel 6  
 
1. De Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden 

uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk 
werk en naar de bepalingen van de Overeenkomst 
en het gestelde door Opdrachtgever en/of 
Principaal en/of Bouwdirectie, evenals prestaties 
leveren die geschikt zijn voor het doel waarvoor de 
zaken/het werk bestemd zijn. 

2. De te leveren zaken, uit te voeren werkzaamheden 
of te verrichten diensten zullen voor wat betreft 
hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in alle 
opzichten gelijk zijn aan het c.q. de monsters, 
modellen of specificaties die door Opdrachtgever 
en/of Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter 
beschikking zijn gesteld of verstrekt. 

3. Opdrachtnemer zal uitsluitend de door 
Opdrachtgever gegeven aanwijzingen en 
instructies uitvoeren en zich onthouden van het 
doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan 
Principaal of het sluiten van overeenkomsten met 
Principaal voor het werk of de leverantie waarop 
de Hoofdaannemingsovereenkomst ziet. 

4. Opdrachtnemer maakt desgevraagd 
weekrapporten op volgens een door 
Opdrachtgever te verstrekken model.  

5. Opdrachtnemer is verplicht om het werkterrein 
tijdens de door hem te verrichten werkzaamheden 
en bij het verlaten hiervan schoon en veilig te 
houden.  



 
 
6. Opdrachtnemer dient te voorkomen dat derden zijn 

werkterrein kunnen betreden.  
7. Opdrachtnemer dient het hem ter beschikking 

gestelde materieel goed te gebruiken en te 
onderhouden. Opdrachtnemer is aansprakelijk 
voor schade aan het hem ter beschikking gestelde 
materieel.  

8. Opdrachtnemer verplicht zich jegens 
Opdrachtgever om aan zijn wettelijke 
verplichtingen tot afdracht van premies sociale 
verzekering, alsmede van loonbelasting, die 
verband houden met het aan hem opgedragen 
werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke 
CAO stipt na te leven. 
De Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat hij 
al zijn overige (wettelijke) verplichtingen verband 
houdend met de uitvoering van de Overeenkomst 
nakomt. 
 

Garantie 
 
Artikel 7  
 
1. Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door 

hem geleverde zaken en/of verrichte 
Werkzaamheden ten minste dezelfde garantie 
geven welke Opdrachtgever tegenover Principaal 
dient te verstrekken, doch indien de 
fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor 
bedoelde zal minimaal de garantie gelden welke 
door de fabrikant wordt gegeven. Bij gebrek aan 
een garantieperiode jegens Principaal en/of een 
fabrieksgarantie geldt een garantie van 5 jaar.  

2. Onverminderd alle overige aanspraken van 
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op verzoek van 
Opdrachtgever alle gebreken aan het werk en/of 
de zaken binnen de in lid 1 bedoelde 
garantietermijn onverwijld en in overleg met 
Opdrachtgever herstellen ofwel de gebrekkige 
zaken of delen van het werk vervangen op een 
correcte wijze, zonder dat Opdrachtgever tot enige 
extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd 
de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel 
voor Opdrachtgever of voor derden ontstane 
schade, vertragingsschade daaronder begrepen, 
te vergoeden. Alle kosten verbonden aan herstel 
of vervanging in verband met een gebrek alsmede 
de kosten van de weer ingebruikstelling van de 
zaken/het werk zijn voor rekening van 
Opdrachtnemer.  

3. Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van 
Opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet 
behoorlijk 
wegneemt, staat het Opdrachtgever vrij, na 
schriftelijke aanmaning, waarbij aan 
Opdrachtnemer een redelijke termijn gesteld is ter 
voldoening aan zijn verplichtingen, al het nodige te 
verrichten of door derden te doen verrichten en 
alle daaraan verbonden kosten aan 
Opdrachtnemer in rekening te brengen. 

4. De in dit artikel bedoelde garanties gelden ingeval 
van inkoop vanaf de dag van levering, ingeval van 

onderaanneming vanaf de dag van oplevering van 
het werk door de Opdrachtgever aan de Principaal 
van het betreffende onderdeel van het werk en 
ingeval van geleverde technische componenten en 
installaties in het bijzonder, vanaf de dag van 
ingebruikname of inbedrijfstelling. 

5. Na vervanging of reparatie binnen de 
garantieperiode gaat voor het desbetreffende 
gedeelte van het geleverde de overeengekomen 
garantie opnieuw in. 

 
Prijs 
 
Artikel 8   
 
1. Prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief 

emballage, laden, transport en lossen doch 
exclusief BTW en inclusief passende verzekering. 

2. Alle prijzen en indien van toepassing de overeen 
gekomen opslagpercentages zijn vast. Wijzigingen 
in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, 
belastingen en andere kostenverhogende factoren, 
waaronder begrepen risico's, zijn dus niet 
verrekenbaar, tenzij dit in de overeenkomst 
uitdrukkelijk anders is bepaald, ongeacht de 
eventuele bepalingen. 

3. In genoemde prijzen van Opdrachtnemer worden 
geacht de kosten te zijn begrepen van gescheiden 
afvoer en/of verwerking, respectievelijk 
verwijdering en/of opslag van alle verpakkingen, 
afvalstoffen en dergelijke die voortkomen uit de 
leveranties of werkzaamheden van 
opdrachtnemer. 

 
Facturering en betaling 
 
Artikel 9  
 
1. De factuur van Opdrachtnemer dient te voldoen 

aan de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet op 
de Omzetbelasting 1968. 

2. Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en 
genummerde factuur in ieder geval de volgende 
gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden, 
voor zover van toepassing: 
a. naam, adres en woonplaats van 

Opdrachtnemer; 
b. het opdrachtnummer, werknummer en 

codenummer; 
c. het werk waarop de factuur betrekking heeft; 
d. totale contractprijs, reeds ingediende 

bedragen en termijnnummer; 
e. verrichte prestaties waarop de factuur 

betrekking heeft; 
f. loonheffingennummer van Opdrachtnemer; 
g. 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; 

h. bankrekeningnummers; 
i. G-rekeningnummer; 



 
 

j. bonnummer(s)/ontvangstbevestiging(en); 
k. indien sprake is van onderaanneming in de zin 

van de Wet Ketenaansprakelijkheid, de 
omvang van de bruto loonsom opgenomen in 
het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf 
overeengekomen afspraken ten aanzien van 
loonsom en afdrachtverplichtingen. 

3. Indien de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen 
uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan de 
Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan de 
Opdrachtgever factureren, waarna betaling door 
de opdrachtgever zal geschieden binnen zestig 
(60) dagen na datum van ontvangst en 
goedkeuring van de desbetreffende factuur, tenzij 
in de Overeenkomst anders is overeengekomen. 

4. De betalingen zullen geschieden op basis van een 
overeen te komen termijnschema, en bij het 
ontbreken van dit termijnschema, na de laatste 
levering (ingeval van inkoop) c.q. na oplevering 
van het werk (ingeval van onderaanneming of 
diensten). De Opdrachtgever zal slechts betalen: 
a. zodra de levering/het werk of het gedeelte 

waarop een (termijn)betaling betrekking heeft 
door de Opdrachtnemer naar genoegen van 
Opdrachtgever en Principaal is opgeleverd; 

b. na ontvangst door de Opdrachtgever van een 
factuur conform het bepaalde in lid 2; en 

c. nadat de Opdrachtnemer hem desgevraagd 
heeft aangetoond, dat hij de bij het werk 
betrokken werknemers het hun toekomende 
heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze 
werknemers verschuldigde premies sociale 
verzekeringen en loonheffing heeft betaald. 

5. Opdrachtnemer is gehouden om binnen één 
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.  

6. Betalingen of factureringen kunnen onverminderd 
het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door 
Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde 
kopie van de Overeenkomst door Opdrachtgever 
is terugontvangen. 

7. Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling van de 
facturen indien deze niet zijn vergezeld van en 
voldoen aan de door een gemachtigde van 
Opdrachtgever ondertekende bonnen en/of 
afrekenstaten. 

8. Opdrachtgever is gerechtigd, in geval van 
(dreigende) insolventie, surseance van of 
toepassing van de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen op Opdrachtnemer en na 
schriftelijke ingebrekestelling, vorderingen van 
leveranciers en/of onderaannemers van 
Opdrachtnemer met betrekking tot de 
overeenkomst rechtstreeks aan die crediteur(s) te 
voldoen, waarvan Opdrachtnemer gelijktijdig wordt 
geïnformeerd door Opdrachtgever. De vordering 
van Opdrachtnemer op Opdrachtgever wordt 

alsdan met een gelijk bedrag verminderd 
onverminderd Opdrachtgevers overige rechten.  

9. Opdrachtgever is bevoegd om de bedragen die zij 
uit welken hoofde dan ook verschuldigd is aan 
Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer 
gelieerde vennootschappen in mindering te 
brengen op de bedragen die Opdrachtgever en of 
haar gelieerde vennootschappen uit welken 
hoofde ook, te vorderen heeft van Opdrachtnemer  
en/of aan Opdrachtnemer gelieerde 
vennootschappen. 

10. Indien Opdrachtgever op grond van de hem op dat 
moment bekend zijnde omstandigheden in 
redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te 
mogen opschorten, is de Opdrachtgever niet 
verplicht tot enige schadevergoeding indien 
achteraf bekend mocht worden dat het beroep van 
de opdrachtgever op zijn opschortingsrecht niet 
rechtsgeldig is geweest.  

 
Aansprakelijkheid 
 
Artikel 10 

 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe 

en indirecte schade en kosten van Opdrachtgever, 
waaronder bedrijfsschade, veroorzaakt door het 
niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van 
de (Hoofdaannemings)Overeenkomst en daarop 
van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden of 
de wet- en regelgeving, alsmede voor (verborgen) 
gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtnemer 
vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van 
derden ter zake.  

2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor 
administratieve boeten en/of andere 
strafmaatregelen die worden opgelegd aan de 
Opdrachtgever, de Principaal en/of derden ten 
gevolge van een doen en/of nalaten van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart Opdrachtgever 
dienaangaande. 

3. De aansprakelijkheidsregeling na (op)levering is 
gelijk aan de regeling die voortvloeit uit de 
Hoofdaannemingsovereenkomst. Indien hierover 
niets bepaald is dan wel deze regeling nadeliger is 
dan de navolgende regeling, geldt het hierna 
volgende. Na het verstrijken van de garantietermijn 
als bedoeld in artikel 7 of bij gebreke daarvan na 
goedkeuring van Opdrachtgever met de levering of 
oplevering van het werk, blijft de Opdrachtnemer 
gedurende een periode van vijf jaren aansprakelijk 
voor verborgen gebreken. Onder verborgen 
gebreken worden verstaan een gebrek dat de 
Opdrachtgever bij de inspectie van de zaken c.q. 
bij opneming van het werk door de Opdrachtgever 
redelijkerwijs niet had kunnen of hoeven 
ontdekken.  

 
 
 
 
 



 
 
Milieu 
 
Artikel 11 

 
1. De Opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van 

zodanige maatregelen, dat tijdens aan- en afvoer 
van materieel en/of materialen c.q. dat tijdens de 
uitvoering van zijn werkzaamheden, op het 
bouwterrein geen bodemverontreiniging en/of 
milieuschade zal optreden. Mocht echter als 
gevolg van niet te voorziene calamiteiten toch 
bodemverontreiniging en/of milieuschade 
optreden, dan verplicht de Opdrachtnemer zich tot 
het terstond nemen van passende maatregelen en 
het melden aan de Opdrachtgever van deze 
verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening 
herstellen van de oorspronkelijke situatie. De 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade en 
kosten die voortvloeien uit bodemverontreiniging, 
milieuschade en/of andere nadelige milieueffecten 
ontstaan door de uitvoering van de 
werkzaamheden door Opdrachtnemer. De 
Opdrachtnemer is gehouden de Opdrachtgever te 
vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 

2. Opdrachtnemer dient uiterlijk op het tijdstip van 
levering – en zo nodig eerder – in ieder geval een 
voor het Bevoegd gezag aanvaardbaar en sluitend 
bewijs te leveren dat de zaken voldoen aan de 
daarvoor geldende eisen, waaronder onder meer 
begrepen het Besluit Bodemkwaliteit en CE eisen. 
Het leveren van voormeld ‘bewijs’ ontslaat 
Opdrachtnemer nimmer van zijn wettelijke 
verplichtingen voor geleverde zaken.  

3. De Opdrachtnemer is gehouden zijn 
werkzaamheden uit te voeren volgens de 
vigerende milieuvoorschriften en wettelijke eisen 
en wordt geacht voorbereid te zijn op en te 
handelen bij (milieu)noodsituaties en nadelige 
milieueffecten, die hiermee samenhangen, om die 
te voorkomen en tegen te gaan. 

4. Uitgangspunt voor alle aanbiedingen is, dat door de 
Opdrachtnemer aan te leveren zaken voldoen aan 
de door de Opdrachtnemer aangegeven of 
anderszins door of in opdracht van de 
Opdrachtnemer vastgestelde specificaties, waarvan 
de Opdrachtgever bij het doen van de aanbieding is 
uitgegaan. Opdrachtgever is niet gehouden naar de 
juistheid daarvan enigerlei onderzoek in te stellen. 
Indien een afwijking van de specificaties van dien 
aard is dat de Opdrachtgever daardoor komt te 
handelen in strijd met de vigerende wet- en 
regelgeving en/of haar geldende 
acceptatiereglement, geldt het volgende: 
a. De eigendom gaat niet op de Opdrachtgever 

over; 
b.  Alle kosten en schade inclusief gevolgschade als 

gevolg van de afwijking van de specificaties, 
waaronder maar niet alleen kosten van 
grondverzet, opslag, keuring, belading, afvoer, 
komt voor rekening van de Opdrachtnemer; 

c. De Opdrachtnemer dient alle benodigde 
medewerking te verlenen om de schade voor de 

Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. 
 

Vergunningen 

Artikel 12 
 
1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en zal zelf 

zorgdragen voor in verband met de uitvoering van 
zijn Werkzaamheden benodigde vergunningen en 
ontheffingen, evenals voor het treffen van 
veiligheidsmaatregelen.  

2. Opdrachtnemer dient de voorschriften als gesteld in 
de onder lid 1 bedoelde vergunningen en 
ontheffingen – evenals de voorschriften in alle 
andere relevante vergunningen en ontheffingen 
voor het werk – na te leven en in acht te nemen. 
 

 Eigendom van bescheiden, intellectuele 
eigendomsrechten, geheimhouding 
 
Artikel 13 
 
1. De tot de Overeenkomst behorende bijlagen, 

alsmede tekeningen, berekeningen en andere 
bescheiden, modellen, werkwijzen e.d., 
computerbestanden en andere informatiedragers 
(al dan niet van elektronische aard), die 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft 
verstrekt, of die Opdrachtnemer voor de opdracht 
heeft gemaakt of laten maken, of die 
Opdrachtnemer, in samenwerking met of in 
opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld, 
blijven of worden eigendom van Opdrachtgever en 
dienen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan 
Opdrachtgever te worden geretourneerd c.q. 
gezonden, voor rekening van de Opdrachtnemer. 

2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor 
aanspraken wegens inbreuk op rechten uit 
industriële en/of intellectuele eigendom van derden 
ter zake van door hem geleverde zaken/verrichte 
werkzaamheden en zal aan Opdrachtgever alle 
schade vergoeden, die Opdrachtgever lijdt en/of 
zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens hem 
van gerechtigden met betrekking tot rechten uit 
industriële en/of intellectuele eigendom. 

3. Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in 
samenwerking met of in opdracht van 
Opdrachtgever heeft ontwikkeld, worden eigendom 
van Opdrachtgever en mogen niet dan na 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan 
derden ter beschikking worden gesteld. De bij 
deze ontwikkeling door Opdrachtnemer verworven 
kennis staat uitsluitend aan Opdrachtgever ter 
beschikking en wordt door Opdrachtnemer niet 
aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van 
zichzelf en/of derden aangewend dan na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever. 

4. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van 
alle van Opdrachtgever verkregen gegevens, 
informatie of kennis waarvan Opdrachtnemer de 



 
 

vertrouwelijkheid kent, dan wel had kunnen of 
moeten begrijpen. 

5. De Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, door 
het sluiten van de Overeenkomst de hiervoor 
bedoelde rechten van intellectuele eigendom over 
aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft 
naast de prijs die hij voor de opdracht van de 
Opdrachtgever ontvangt geen recht op (extra) 
vergoeding voor en in verband met de overdracht 
van de genoemde rechten. 
 

Ontbinding 
 
Artikel 14 
  
1. Opdrachtgever is gerechtigd, onverminderd het 

recht op schadevergoeding en/of zijn recht om zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te schorten, om de Overeenkomst 
te zijner keuze geheel of voor het nog niet 
uitgevoerde gedeelte schriftelijk te ontbinden of de 
uitvoering van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer aan een of meer derden op te 
dragen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling 
dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, indien: 
a. een overeengekomen termijn wordt 

overschreden, en/of 
b. het faillissement of de surseance van betaling 

van Opdrachtnemer is aangevraagd of 
uitgesproken, en/of  

c. Opdrachtnemer zijn bedrijfsuitoefening staakt, 
en/of opdrachtnemer komt te overlijden en/of  

d. Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst door overmacht niet kan 
nakomen en/of 

e. de tussen Opdrachtgever en Principaal 
gesloten Hoofdaannemingsovereenkomst 
geheel of ten dele wordt beëindigd of 
geschorst.   

 
Verzekering 
 
Artikel 15  
 
1. Opdrachtnemer is gehouden een voor 

Opdrachtgever, Principaal en/of derden 
genoegzame aansprakelijkheidsverzekering, met 
een minimale dekking van euro 2.500.000 per 
gebeurtenis, ter dekking van zijn aansprakelijkheid 
af te sluiten en de premie steeds tijdig te voldoen. 
Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever op diens 
eerste verzoek een bewijs premiebetaling/polis 
bevestiging verstrekken. 

2. Opdrachtnemer zal alle zaken, die hij van 
Opdrachtgever onder zich heeft of zal ontvangen, 
verzekeren tegen schade van welke aard dan ook, 
toegebracht gedurende de periode dat deze zich 
onder de hoede van Opdrachtnemer bevinden.  

3. Opdrachtnemer garandeert bovendien dat ten 
behoeve van WAM-plichtige objecten en 
werkmaterieel een verzekering is afgesloten welke 

voldoet aan de wettelijke vereisten en indien van 
toepassing de in de 
Hoofdaannemingsovereenkomst gestelde eisen, 
en tevens dekking biedt voor schade door gebruik 
van dat materieel, zonder uitsluitingen ten aanzien 
van het zogenaamde werkrisico en/of schade aan 
ondergrondse zaken (zoals kabels en leidingen). 

4. In de polissen dient te zijn opgenomen dat 
verzekeraars geen regres kunnen nemen op de 
meeverzekerde Opdrachtgever. 

5. Het eigen risico van enige verzekering komt 
geheel voor rekening van Opdrachtnemer, indien 
schade voor rekening of risico van Opdrachtnemer 
is.  

6. Verzekering van zijn aansprakelijkheid laat 
onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
op grond van de overeenkomst en/of de wet- en 
regelgeving.  

7. Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen die de 
Principaal stelt aan de inhoud van de verzekering 
van de Opdrachtgever en de daadwerkelijke 
inhoud van de verzekering van de Opdrachtgever 
prevaleert de laatste. Opdrachtnemer kan zich 
derhalve nimmer beroepen op de eisen van 
Principaal. 
 

Veiligheidsvoorschriften, bouwplaats 
 

Artikel 16  
 

1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met 
de voor de Overeenkomst toepasselijke wettelijke 
voorschriften, voorwaarden en bepalingen, 
waaronder begrepen bouwplaats regelgeving, 
Arbowet, Wet Milieubeheer, de 
veiligheidsvoorschriften uit het V & G plan van 
Opdrachtgever en de veiligheidsinstructies van de 
V & G coördinator van Opdrachtgever, de project- 
en veiligheidsplannen etc., waaronder ook 
begrepen die voorschriften welke Opdrachtgever 
in acht hoort te nemen en hoort na te komen 
jegens de Principaal. Opdrachtnemer verplicht 
zich deze in acht te nemen en na te leven, voor 
zover betrekking hebbend op de uitvoering van de 
Overeenkomst, alsmede de instructies van 
Opdrachtgever ter zake van 
veiligheidsvoorschriften te zullen opvolgen. 

2. Opdrachtnemer dient steeds voldoende en 
vakbekwame medewerkers op het werk te 
hebben en deze medewerkers effectief en 
aantoonbaar te instrueren over de van toepassing 
zijnde bouwplaats regels. 

3. Opdrachtnemer verklaart dat alle operationele 
medewerkers die hij voor de uitvoering van de 
Overeenkomst inzet in het bezit zullen zijn van 
VCA certificering (BVCA of VOL VCA). 

4. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat 
tijdens de door hem uit te voeren werkzaamheden 
steeds een door hem gemachtigde op de 
bouwplaats aanwezig is, die daadwerkelijk leiding 
geeft aan de door hem in te zetten medewerkers 
en de Nederlandse taal beheerst. 



 
 
5. Opdrachtnemer stelt conform wet- en regelgeving 

en/of verzoek van Opdrachtgever een eigen V & 
G plan op.  

6. Opdrachtnemer neemt op verzoek van 
Opdrachtgever deel aan alle door Opdrachtgever 
te organiseren V & G bijeenkomsten, inspecties, 
voorlichtingen en/of toolboxmeeting, zonder 
daarbij aanspraak te kunnen maken op enigerlei 
vergoeding en/of termijnverlening.  

7. Opdrachtnemer is verplicht tot onverwijld melden 
bij de gemachtigde van Opdrachtgever van 
ongevallen met verzuim, die verband houden met 
zijn werkzaamheden.  

8. Opdrachtnemer ziet er op toe, dat zijn personeel 
c.q. derden steeds de beschikking hebben  over 
deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, 
een en ander volgens de meest recente eisen van 
de Arbeidsinspectie dan wel enig ander 
overheidslichaam. 

9. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 
veiligheid op de terreinen en de aangrenzende 
gebieden, wegen/inritten etc. waar hij 
werkzaamheden verricht. Dit ook buiten werktijd.    

10. Indien Opdrachtnemer het bepaalde in de leden 
van dit artikel niet (volledig) naleeft, is 
Opdrachtgever gerechtigd  de werkzaamheden 
stil te leggen, waarvan de gevolgen, waaronder 
schade en kosten, voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer zijn.  

 
Ketenaansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid 
 
Artikel 17  
 
1. Indien op een overeenkomst de Wet 

Ketenaansprakelijkheid/Invorderingswet van 
toepassing is, dan staat Opdrachtnemer in voor de 
nakoming van alle verplichtingen die dat voor 
Opdrachtnemer met zich brengt, en vrijwaart 
Opdrachtgever voor alle gevolgen van niet-
nakoming daarvan.  

2. De Opdrachtnemer dient te beschikken over en 
desgevraagd aan de Opdrachtgever te tonen: a) 
een bewijs van inschrijving in het handelsregister, 
welke niet ouder is dan drie maanden; b) ) een 
vestigingsvergunning indien dat vereist is; c) de 
loonstaten van de werknemers; d) een recente 
verklaring inzake zijn betalingsgedrag van de 
belastingdienst en het UWV inzake de afdracht 
van loonbelasting en sociale verzekeringspremies 
zoals bedoeld in het kader van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en); 
e) een kopie van een originele G-rekening-
overeenkomst voor zover deze vereist is. De 
verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten 
daarnaast: 
a. het wekelijks verstrekken van een 

mandagenregister ter zake van het aan hem 
opgedragen werk. Het mandagenregister dient 
onder meer de namen van alle door de 
opdrachtnemer ingeschakelde werknemers, 

met in ieder geval de volgende gegevens te 
bevatten: 

b. naam, adres en woonplaatsgegevens; 
c. geboortedatum; 
d. BSN; 
e. specificatie van de gewerkte uren; 
f. nationaliteit; 
g. soort identiteitsbewijs, het nummer en de 

geldigheidsduur.  
3. Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake 

van het werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 
35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk 
aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen 
door storting op diens geblokkeerde rekening in 
de zin van de wet (de G-rekening).  Indien 
Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan 
komen dat Opdrachtnemer ter zake van het aan 
hem opgedragen werk een hoger bedrag aan 
premies sociale verzekeringswetten, 
loonbelasting en premies volksverzekeringen 
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de 
overeenkomst is vastgesteld, kan hij dat 
percentage wijzigen.  

4. Indien Opdrachtnemer als zelfstandige 
kwalificeert, sluiten partijen een daarvoor 
bestemde en door de Opdrachtgever opgestelde 
(model)overeenkomst om zeker te stellen dat er 
geen sprake is van loondienst/dienstbetrekking  

 
Diverse wet- en regelgeving 

 
Artikel 18 

  
1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met 

de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen 
(WAV), de Wet allocatie arbeidskrachten 
intermediairs (WAADI), de Wet aanpak 
Schijnconstructies (WAS) en de Wet op de 
identificatieplicht (WID) en is verplicht om deze 
bepalingen na te leven, waaronder het te allen 
tijde op de werkplek kunnen tonen van een geldig 
identiteitsbewijs en geldige 
tewerkstellingsvergunning van haar werknemers. 
De aan de naleving verbonden gevolgen komen 
voor rekening van de Opdrachtnemer.  

2. De Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever 
inzicht in de wijze waarop hij de bepalingen uit de 
WAV nakomt, onder meer door een kopie van de 
tewerkstellingsvergunning alsmede een kopie van 
een geldige verblijfsvergunning van betreffende 
persoon bij de aanmelding te overleggen. De 
Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen 
alle aanspraken die het gevolg zijn van het feit dat 
de Opdrachtnemer aan deze verplichting niet 
heeft voldaan.  

3. De Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever op 
verzoek inzicht in de wijze waarop hij de 
bepalingen uit de WAADI, WAS en WID nakomt. 

4. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor 
eventuele boetes dan wel voor aan Principaal 



 
 

opgelegde boetes die door Principaal aan 
Opdrachtgever worden doorgelegd in het geval 
bepalingen van de in lid 1 genoemde wettelijke 
regelgeving zijn overtreden en is aansprakelijk 
voor de daarmee samenhangende gevolgschade 
van Opdrachtgever. 

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 
Artikel 19 

   
1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer is Nederlands recht van 
toepassing.  

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden 
beslecht op gelijke wijze als in de 
Hoofdaannemings-overeenkomst is bepaald. 
Indien Opdrachtgever geen Principaal heeft of in 
de Hoofdaannemings-overeenkomst geen 
geschillenregeling is voorzien, worden geschillen 
beslecht door de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw, waarbij geldt dat Opdrachtgever te allen 
tijde bevoegd is een geschil voor te leggen aan de 
bevoegde Nederlandse rechter.  

 
 
II A  BIJZONDER GEDEELTE: LEVERING ZAKEN 
 
Wijze en plaats van levering 

 
Artikel 20 

  
1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 

juistheid van de productinformatie. De 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade en 
kosten van Opdrachtgever die voortvloeit uit 
onjuiste productinformatie. 

2. Het transport van zaken komt voor rekening en 
risico van Opdrachtnemer. Schade aan de te 
leveren zaken ontstaan bij het laden, transport 
en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

3. De te leveren zaken moeten behoorlijk en 
milieuvriendelijk zijn verpakt. De Opdrachtnemer 
is aansprakelijk voor schade aan personen of 
zaken veroorzaakt door onvoldoende verpakking 
en/of beschadiging of vernieling van deze 
verpakking.  

4. De Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de 
plaats zoals vermeld in de Overeenkomst of als 
daar geen zodanige plaats is opgenomen, dan op 
een plaats in nauw overleg met Opdrachtgever 
bepaald.  

 
Tijdstip van levering 

 
Artikel 21 

  
1. De leveringen dienen plaats te vinden op het in de 

Overeenkomst gestelde tijdstip c.q. 
overeenkomstig een door Opdrachtgever in de 
opdracht omschreven tijdschema, binnen de 

normale werktijden. Zodra Opdrachtnemer 
vermoedt of weet dat hij niet op het 
overeengekomen tijdstip c.q. niet volgens het 
overeengekomen tijdschema kan presteren, licht 
hij Opdrachtgever hierover onmiddellijk schriftelijk 
in, met opgave van redenen. Opdrachtnemer 
vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen, hoe 
ook genaamd, waaronder eventuele boetes, 
aanspraken enz., van het niet tijdig presteren 
doordat Opdrachtnemer op het overeengekomen 
tijdstip c.q. niet volgens het overeengekomen 
tijdschema kan presteren. 

2. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor het 
tijdstip van de levering nader vast te stellen al dan 
niet door afroep, indien hij dit wenselijk acht. 
Opdrachtnemer heeft alsdan geen recht op 
schade- en/of kostenvergoeding, tenzij door die 
wijziging de kosten voor Opdrachtnemer 
aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de 
redelijkheid en billijkheid vorderen dat die kosten 
geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever 
gedragen worden. 

3. Deelleveringen zijn slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 

 
Goedkeuring en afkeuring 

 
Artikel 22 

  
1. De levering wordt eerst geacht door de 

Opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer deze de 
levering heeft goedgekeurd.  

2. Opdrachtgever en/of door haar aangewezen 
derden hebben ook tijdens de productie, fabricage 
of opslag het recht de zaken te bezichtigen, te 
inspecteren en/of te beproeven, waartoe 
Opdrachtnemer de nodige faciliteiten zal 
verlenen. De inspectie/beproeving ontslaat 
Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de 
Overeenkomst en/of de wet- en regelgeving.  

3. In geval van afkeuring van het geleverde 
materiaal zal Opdrachtgever Opdrachtnemer 
daarvan onverwijld in kennis stellen. 
Opdrachtnemer zal het afgekeurde materiaal of 
een onderdeel daarvan op verzoek van 
Opdrachtgever onverwijld herstellen of 
vervangen, zonder dat Opdrachtgever tot enige 
extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd 
de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel 
voor Opdrachtgever of voor derden ontstane 
schade, vertragingsschade daaronder begrepen, 
te vergoeden. 

4. Bij afkeuring van het materiaal of een onderdeel 
daarvan heeft Opdrachtgever het recht de 
betaling van de op het materiaal of onderdeel 
daarvan betrekking hebbende prijs of een 
gedeelte van de contractprijs op te schorten, 
onverlet de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot 
vergoeding van schade, welke Opdrachtgever ten 
gevolge van afkeuring van het materiaal en/of 
werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden. 



 
 
Eigendomsovergang, risico 

 
Artikel 23 

  
1. De eigendom van te leveren of te vervaardigen 

zaken gaat op de Opdrachtgever over op het 
moment van goedkeuring door Opdrachtgever en 
zodra het geleverde op de overeengekomen 
plaats van levering door de Opdrachtgever in 
ontvangst is genomen. In geval van afkeuring van 
de geleverde zaken door Opdrachtgever blijven 
de geleverde zaken eigendom van 
Opdrachtnemer. Het risico van te leveren of te 
vervaardigen zaken blijft bij Opdrachtnemer tot 
het moment dat Opdrachtgever deze in ontvangst 
heeft genomen. 

2. Zaken van Opdrachtgever zullen als zodanig op 
voor derden herkenbare wijze door de 
Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd 
worden.  

 
 
II B BIJZONDER GEDEELTE: UITVOERING VAN 

WERKZAAMHEDEN 
 
Tijdstip uitvoering werkzaamheden 

 
Artikel 24 

  
1. De Werkzaamheden dienen plaats te vinden op 

het in de Overeenkomst gestelde tijdstip c.q. 
overeenkomstig een door Opdrachtgever in de 
opdracht omschreven tijdschema, binnen de 
normale werktijden. Zodra Opdrachtnemer 
vermoedt of weet dat hij niet op het 
overeengekomen tijdstip c.q. niet volgens het 
overeengekomen tijdschema kan presteren, licht 
hij Opdrachtgever hierover onmiddellijk schriftelijk 
in, met opgave van redenen. Opdrachtnemer 
vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen, hoe 
ook genaamd, waaronder eventuele boetes, 
aanspraken enz., van het niet tijdig presteren 
doordat Opdrachtnemer niet op het 
overeengekomen tijdstip c.q. volgens het 
overeengekomen tijdschema kan presteren. 

2. De in de Overeenkomst en/of een door 
Opdrachtgever in de opdracht omschreven 
tijdschema opgenomen termijnen zijn fatale 
termijnen voor Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever 
aansprakelijk voor eventuele boetes, aanspraken, 
kortingen op de aanneemsom enz., die door de 
Principaal en/of de Bouwdirectie aan de 
Opdrachtgever worden gegeven wegens te late 
oplevering van (gedeelten van) het werk of 
anderszins ten gevolge van niet tijdig presteren, 
doordat Opdrachtnemer niet op het 
overeengekomen tijdstip c.q. volgens het 
overeengekomen tijdschema kan presteren of een 
andere aan Opdrachtnemer toe te rekenen 
vertraging van het werk. 

4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de 
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te 
wijzigen al dan niet door afroep, indien hij dit 
wenselijk acht. Opdrachtnemer heeft alsdan geen 
recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij 
door die wijziging de kosten voor Opdrachtnemer 
aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de 
redelijkheid en billijkheid vorderen dat die kosten 
geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever 
gedragen worden. 

 
Tekeningen, berekeningen, overige documenten 

 
Artikel 25 

  
1. Berekeningen, tekeningen, werkplannen, 

projectplannen, taak-risico-analyses en andere 
documenten die verband houden met de opdracht 
dienen door Opdrachtnemer  ter toetsing en 
goedkeuring te worden aangeboden bij 
Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich het 
recht voor om deze te laten bijstellen door 
Opdrachtnemer zonder dat hiervoor extra kosten 
voor verschuldigd zijn en zonder dat 
Opdrachtnemer recht heeft op termijnverlenging. 
Tijdstip van indiening geschiedt in overleg met 
Opdrachtgever doch zo tijdig dat Opdrachtgever 
kan voldoen aan haar verplichtingen.  

2. Goedkeuring door Opdrachtgever van de 
documenten in lid 1 bewerkstelligt geen risico-
overgang op Opdrachtgever en ontslaat 
Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid. 

 
Opneming en goedkeuring 

 
Artikel 26 

  
1. Opneming van de Werkzaamheden geschiedt op 

een tot de Opdrachtgever gerichte schriftelijke 
aanvraag van de Opdrachtnemer waarin de 
Opdrachtnemer aangeeft op welke dag de 
Werkzaamheden gereed zullen zijn. Nadat de 
Werkzaamheden zijn opgenomen, wordt aan de 
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk 
medegedeeld of deze al dan niet zijn 
goedgekeurd.  

2. In geval van afkeuring van de Werkzaamheden of 
onderdelen daarvan zal Opdrachtgever 
Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis 
stellen. Opdrachtnemer zal de afgekeurde 
Werkzaamheden of een onderdeel daarvan op 
verzoek van Opdrachtgever onverwijld herstellen 
of vervangen, zonder dat Opdrachtgever tot enige 
extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd 
de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel 
voor Opdrachtgever of voor derden ontstane 
schade, vertragingsschade daaronder begrepen, 
te vergoeden. 

3. De heropneming na afkeuring geschiedt conform 
dit artikel.  

4. Opneming of goedkeuring ontslaat de 
Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of 



 
 

aansprakelijkheid, zoals voortvloeit uit de 
Overeenkomst of wet- en regelgeving.  

 
Onderhoudstermijn 

 
Artikel 27 

  
1. De onderhoudstermijnen van Opdrachtnemer zijn 

ten minste gelijk aan de onderhoudstermijnen 
welke voor Opdrachtgever voortvloeien uit de 
Hoofdaannemingsovereenkomst, tenzij in de 
Overeenkomst anders is bepaald. In het geval de 
onderhoudstermijn niet bij (Hoofdaannemings) 
Overeenkomst is overeengekomen, eindigt de 
onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering 
van het werk door de Opdrachtgever aan de 
Principaal of als daar geen sprake van is, na de 
oplevering van het werk door de Opdrachtnemer 
aan de Opdrachtgever. Zelfs indien het werk van 
Opdrachtnemer eerder gereed is dan het tijdstip 
waarop het werk overeenkomstig de 
Hoofdaannemingsovereenkomst geheel is 
opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van 
Opdrachtnemer pas op hetzelfde moment als de 
onderhoudstermijn die Opdrachtgever met 
Principaal voor het werk is overeengekomen. 

2. De Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die 
gedurende de onderhoudstermijn aan de dag 
treden op eerste aanzegging van de 
Opdrachtgever voor eigen rekening tot genoegen 
van de Opdrachtgever en binnen een door de 
Opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn te 
herstellen. 

3. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk 
wederom worden opgenomen om te constateren 
of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan. 

 
Meer-/minderwerk 

 
Artikel 28 

  
1. Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en 

na een schriftelijke opdracht van de 
Opdrachtgever worden uitgevoerd. 
Opdrachtgever is slechts gehouden door hem 
schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen.  

2. Minderwerk wordt enkel verrekend na overleg en 
goedkeuring door Opdrachtgever, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen.  

3. Voor meer- en/of minderwerk gelden, 
onverminderd het overige in dit artikel bepaalde 
en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de 
voorwaarden van de 
Hoofdaannemingsovereenkomst. 

4. Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van 
meerwerk indien Opdrachtgever dit meerwerk niet 
betaald krijgt van Principaal. 

5. Hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de 
overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat 
om verrekenbare hoeveelheden. De in de 
overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo 

nauwkeurig mogelijk opgegeven en er dient, 
zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is 
prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel 
meer of minder te worden geleverd als het werk 
vereist. 

 
Overig 

 
Artikel 29 

  
1. Opdrachtnemer is verplicht om voor uitvoering 

zich op de hoogte te stellen van de in het werk 
aanwezige kabels en leidingen, en de 
werkzaamheden zodanig te verrichten dat geen 
schade is te duchten. Opdrachtnemer wordt 
aangemerkt als grondroerder en dient zijn 
werkzaamheden te verrichten conform het 
bepaalde in de zin van de Wet Informatie-
uitwisseling Openbare Netten c.q. de CROW 
Richtlijn Zorgvuldig Graafproces. Daartoe dient 
Opdrachtnemer in ieder geval zelf KLIC meldingen 
te doen en deze op het werk direct beschikbaar te 
hebben. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
eventuele beschadiging van kabels en leidingen en 
zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade als gevolg 
van dergelijke beschadigingen. 

 


