
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN 

INSTALLATIEBEDRIJF WILLEMS B.V. 

1 Algemeen 
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden worden gebruikt door de besloten vennootschap 

Installatiebedrijf Willems B.V. h.o.d.n. Willems Uden Technische Installaties, statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te (5405 AA) Uden aan Industrielaan 5A. 

1.2 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
-   Opdrachtgever: de besloten vennootschap Installatiebedrijf   Willems B.V. en/of een aan haar 
gelieerde onderneming; 
-   Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtgever goederen of 
diensten levert of met Opdrachtgever is overeengekomen om zulks te doen alsmede de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een overeenkomst van 
(onder)aanneming van werk heeft gesloten; 
-   Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing 
zijn. Daaronder zijn in ieder geval begrepen elke overeenkomst tot de (aan)koop van goederen 
en/of het afnemen van diensten, elke overeenkomst van (onder)aanneming en iedere andere 
(inkoop-)opdracht die door Opdrachtgever wordt verstrekt. 

 
2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, 

opdrachten, (inkoop-)orders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere 
rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de 
Overeenkomst, ook indien de te leveren goederen of diensten niet nader in deze algemene 
inkoopvoorwaarden zijn omschreven. 

2.2 In het geval een Overeenkomst op enig onderdeel afwijkt van de inhoud van deze algemene 
inkoopvoorwaarden, prevaleert op dat onderdeel de inhoud van de Overeenkomst. 

2.3 Deze algemene inkoopvoorwaarden zullen – met uitsluiting van de algemene voorwaarden van 
Opdrachtnemer onder welke benaming dan ook – van toepassing zijn. Afwijking van deze 
algemene inkoopvoorwaarden kan enkel schriftelijk worden overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer onder welke 
benaming dan ook, wordt door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
3. Totstandkoming van de overeenkomst 
3.1 Offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn onherroepelijk, tenzij uit de offerte of 

aanbieding ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn. 
3.2 Indien een schriftelijke order c.q. opdracht van Opdrachtgever volgt op een aanbieding of offerte 

van Opdrachtnemer, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de order c.q. opdracht 
door Opdrachtgever is verzonden. Indien een schriftelijke order c.q. opdracht door Opdrachtgever 
wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande offerte of aanbieding van Opdrachtnemer, 
komt de Overeenkomst tot stand door levering van de goederen c.q. levering van de diensten.  

3.3 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van 
door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen, modellen, 
specificaties, keuringsvoorschriften, bestekken, nota’s van inlichtingen en dergelijke, maken deze 
onverkort deel uit van de Overeenkomst. 

3.4 Van de eventueel door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte (ontwerp)tekeningen, werk- 
en detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, opgegeven 
afmetingen, hoeveelheden, designs, kleuren, materialen, bestekken, nota’s van inlichtingen en/of 
andere gegevens garandeert Opdrachtgever niet op voorhand dat deze juist en adequaat zijn en 
derhalve zonder enig nader onderzoek kunnen worden gehanteerd. 

 
4. Wijzigingen 
4.1 Opdrachtgever is met betrekking tot de af te leveren goederen bevoegd te verlangen dat de 

omvang en/of de hoedanigheid wordt gewijzigd. Tevens is Opdrachtgever bevoegd modificaties 
aan te brengen in de tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke. 

4.2 Indien de wijziging naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de 
overeengekomen vaste prijs, levertijd en kwaliteit zal hij/zij, alvorens aan de wijziging gevolg te 
geven, Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf dagen na de kennisgeving van 
de verlangde wijziging schriftelijk hierover informeren. 

4.3 Indien deze gevolgen naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn ten opzichte van de 
aard van de wijziging is Opdrachtgever bevoegd om de Overeenkomst zonder voorafgaande 
ingebrekestelling geheel dan wel gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Een ontbinding op 
grond van dit artikel geeft Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van enigerlei schade.  

4.4 Opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te 
brengen of door te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.  

 
5. Verleggingsregeling omzetbelasting 

In het geval dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst van 
onderaanneming van werk hebben gesloten is op deze overeenkomst de verleggingsregeling 
omzetbelasting van toepassing, tenzij partijen in deze overeenkomst anders zijn overeengekomen. 

 
6. Prijzen 
6.1 Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn 

overeengekomen prijzen en/of aanneemsommen inclusief alle te maken kosten en exclusief BTW. 
6.2 In het geval Opdrachtgever en Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst van 

onderaanneming hebben gesloten zijn de overeengekomen prijzen vast voor de duur van het 
overeengekomen werk. Er vindt geen verrekening van lonen en prijzen plaats. 

6.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst aan andere 
bij de Overeenkomst betrokken (rechts)personen dan Opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld de 
eindgebruiker of de opdrachtgever van Opdrachtever) prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te 
beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van Opdrachtnemer, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 
7. Levering van goederen 
7.1 Levering van de goederen door de Opdrachtnemer dient te geschieden op de wijze en op het 

tijdstip, alsmede in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de order c.q. opdracht door 
Opdrachtgever is aangegeven, met inachtneming van eventuele schriftelijke, door Opdrachtgever 
doorgegeven wijzigingen na de datum van het plaatsen van de order c.q. opdracht door 
Opdrachtgever of het uitbrengen van een offerte door Opdrachtnemer. 

7.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering af magazijn van Opdrachtgever plaats. 
7.3 Het voor levering overeengekomen tijdstip of de voor levering overeengekomen termijn is steeds 

een fatale termijn. Door het overschrijden van een overeengekomen tijdstip of termijn voor de 
levering van goederen is Opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. 

7.4 De Opdrachtnemer: 
-   draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen tot de tijd dat deze zijn 

afgeleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2; 
-   sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst voor het vervoer van de goederen naar de 
plaats van aflevering en zorgt daarbij voor een adequate verzekering; 
-   dient de Opdrachtgever vooraf tijdig te informeren over de verzending van de goederen 
alsmede elke andere kennisgeving te doen die de Opdrachtgever nodig heeft om de maatregelen 
te treffen die normaliter vereist zijn om de goederen in ontvangst te kunnen nemen; 
-   voorziet op eigen kosten in verpakking die vereist is voor de aflevering van de goederen. De 

verpakking dient van de daartoe geëigende merken te worden voorzien en dient op verzoek van 
de Opdrachtgever te worden teruggenomen. 

7.5 Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de 
toepassing van deze algemene inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering 
verstaan. 

7.6 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzoekt om de levering uit te stellen, zal 
Opdrachtnemer de goederen deugdelijk en herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, 
beveiligen en verzekeren.  

7.7 Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn/haar leveringsverplichting op te schorten in geval 
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.  

7.8 Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar 
een door deze op te geven bestemming. 

 
8. Levering van diensten 
8.1 De levering van diensten dient te geschieden op de wijze en tijd zoals in de opdracht of 

opdrachtbevestiging van Opdrachtgever dan wel in de overeenkomst van onderaanneming van 
werk is aangegeven. 

8.2 Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor het verlenen van diensten of de 
oplevering van een werk is Opdrachtnemer direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling in 
verzuim. 

8.3 De verlening van diensten is voltooid op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk heeft 
bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht dan wel de verleende diensten heeft 
goedgekeurd. 

8.4 Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn/haar uitvoeringsverplichting op te schorten in geval 
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen. 

 
9. Keuring  
9.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel de geleverde) goederen te keuren 

dan wel te onderzoeken of geleverde diensten conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd. 
Opdrachtnemer is verplicht daaraan zijn/haar volledige medewerking te verlenen. 

9.2 Indien de Opdrachtnemer tekortschiet in het verrichten van een handeling waarmee hij/zij aan 
een keuring of controle moet meewerken, komen de kosten die daarvan het gevolg zijn voor 
zijn/haar rekening. 

9.3 Indien Opdrachtgever de goederen afkeurt, zal zij Opdrachtnemer hiervan en van de reden van 
afkeuring in kennis stellen. Opdrachtgever zal de afgekeurde goederen voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer (doen) opslaan. Indien Opdrachtnemer de afgekeurde goederen niet binnen een 
termijn van veertien dagen na bekendmaking van de afkeuring heeft teruggehaald, kan 
Opdrachtgever deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtnemer aan hem/haar 
retourneren. Indien Opdrachtnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen, kan 
Opdrachtgever deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtnemer opslaan, verkopen of 
vernietigen. 

9.4 Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek als bedoeld in artikel 9.1 dan 
wel aan het uitblijven daarvan geen enkel recht ontlenen. 

 
10. Eigendom en risico 
10.1 De eigendom en het risico gaan van Opdrachtnemer over op Opdrachtgever op het moment dat 

de goederen zijn geleverd respectievelijk de overeengekomen werkzaamheden zijn verricht en 
door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

10.2 Opdrachtnemer garandeert dat door Opdrachtgever de onbezwaarde eigendom van de goederen 
wordt verkregen. 

10.3 Alle van Opdrachtgever afkomstige tekeningen, lay-outs, modellen, ontwerpen, mallen, schetsen, 
patronen, specificaties, technische informatie, specifieke toepassingstechnieken, andere gegevens 
waarop industriële of intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever rusten alsmede ieder 
materiaal of iedere beschrijving verschaft door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, blijft 
eigendom van Opdrachtgever tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

10.4 Opdrachtnemer doet jegens Opdrachtgever afstand van het retentierecht als bedoeld in artikel 
3:290 e.v. Burgerlijk Wetboek.  

 
11. Facturering en betaling 
11.1 Facturen van Opdrachtnemer vermelden ten minste de datum en het nummer van de order, de 

opdracht of de Overeenkomst, het afleveradres, de leverdatum, de nettoprijs en het KvK- en BTW-
nummer van Opdrachtnemer. Voor het overige dienen de facturen van Opdrachtnemer te voldoen 
aan de eisen zoals gesteld in de Wet op de omzetbelasting 1968, indien van toepassing aangevuld 
met vereiste gegevens die voortvloeien uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en aan de eisen zoals 
vermeld in de Overeenkomst. In geval van een overeenkomst van onderaanneming dienen de 
facturen van Opdrachtnemer nog het contractnummer te vermelden almede het 
loonkostenbestanddeel en bij de factuur dient een manurenregistratie te worden gevoegd. 

11.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal betaling van de door Opdrachtnemer 
toegezonden facturen geschieden uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de facturen, mits de 
geleverde goederen danwel de geleverde diensten door Opdrachtgever zijn goedgekeurd en alle 
eventuele bijbehorende documentatie door Opdrachtgever is ontvangen. 

11.3 In geval van een overeenkomst van onderaanneming van werk zal betaling door Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer plaatsvinden overeenkomstig een termijnstaat zoals opgenomen in de 
schriftelijke overeenkomst van onderaanneming van werk of overeenkomstig een termijnstaat die 
vooraf door Opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd. Binnen veertien dagen na de oplevering 
zoals vermeld in artikel 26.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden dient Opdrachtnemer de 
eindafrekening aan Opdrachtgever te zenden. 

11.4 Indien Opdrachtgever door haar opdrachtgever niet wordt betaald voor de gefactureerde 
prestatie van de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtgever nog niet gehouden zijn tot betaling van de 
factuur van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is in dat geval niet gerechtigd de Overeenkomst 
op basis daarvan te ontbinden noch om haar contractuele verplichtingen jegens Opdrachtgever op 
te schorten. 

11.5 Betaling zal niet plaatsvinden dan nadat de schriftelijke overeenkomst van onderaanneming van 
werk voor akkoord ondertekend aan Opdrachtgever is geretourneerd. 

11.6 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze een erkenning of afstand van recht in en 
ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst.    

11.7 Indien Opdrachtnemer enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet volledig of 
niet voldoende nakomt, is Opdrachtgever onmiddellijk gerechtigd haar betalingsverplichting 
jegens Opdrachtnemer op te schorten. 

11.8 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever te 
verrekenen met vorderingen die zij, uit welke hoofde dan ook, heeft op Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de betaling van vorderingen van Opdrachtgever op te schorten 
of enige vordering van Opdrachtgever te verrekenen met een vordering die hij/zij op 
Opdrachtgever mocht hebben of meent te hebben. 

11.9 Om nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te stellen, is Opdrachtnemer 
verplicht op eerste verzoek van Opdrachtgever voldoende zekerheid te stellen door middel van 
het vestigen van een zekerheidsrecht of door het verstrekken van een bankgarantie. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 

11.10 Ten aanzien van de mogelijke verschuldigdheid van Opdrachtgever van vertragingsrente komen 
partijen ter zake van de toepasselijkheid van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek overeen dat de 
verschuldigde vertragingsrente ten aanzien van handelsovereenkomsten niet hoger zal zijn dan de 
op de overeengekomen uiterste dag van betaling geldende wettelijke rente in de zin van artikel 
6:119 Burgerlijk Wetboek. 

 
12. Garanties 
12.1 De Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde goederen en te leveren diensten beantwoorden 

aan de Overeenkomst en strikt in overeenstemming zijn met de door Opdrachtgever 
voorgeschreven specificaties, tekeningen en, voor zover van toepassing, goedgekeurde monsters. 
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De goederen beantwoorden in ieder geval niet aan de overeenkomst indien zij niet de 
onderstaande eigenschappen beschikken: 
-   in overeenstemming zijn met de overeengekomen eisen, specificaties, normen, voorwaarden,  
tekeningen, monsters; 
-   vrij zijn van materiaal-, fabricage- en ontwerpfouten; 
-   beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd; 
-   voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde (milieu-)eisen; 
-   vervaardigd zijn van deugdelijk en nieuw materiaal; 
-   zodanig zijn vervaardigd, dat zij veilig en behoorlijk kunnen worden aangesloten en 
geïnstalleerd; 
-   vergezeld gaan van gegevens die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik (waaronder 
onderhoud) en die duidelijk en in de Nederlandse taal op de goederen zijn aangebracht of, indien 
dat niet mogelijk is, op een daarbij gevoegde instructie; 
-   voorzien zijn van een aanduiding van de fabrikant of van degene die de goederen, al dan niet in 
Nederland, in de handel brengt en die duidelijk en in de Nederlandse taal daarop is aangebracht 
of, indien dat niet mogelijk is, op de verpakking daarvan; 
-   vergezeld gaan van paklijsten, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten en dergelijke; 
-   voorzien zijn van een daarop aangebracht type-,serie- en eventueel apparaatnummer of, indien 
dat niet mogelijk is, op de verpakking daarvan. 

12.2 Alle gebreken of onvolkomenheden die zich tijdens de garantieperiode voordoen, met 
uitzondering van die welke het aantoonbaar gevolg zijn van normale slijtage of abnormaal gebuik, 
zullen – onverminderd de overige rechten op vergoeding van kosten, schade en rente – kostenloos 
en na eerste kennisgeving van de zijde van Opdrachtgever onmiddellijk en volledig door 
Opdrachtnemer worden hersteld of vervangen.   

12.3 Indien na de kennisgeving zoals vermeld in het vorige lid Opdrachtnemer niet of niet binnen een 
voor Opdrachtgever redelijke periode met de herstelwerkzaamheden is aangevangen, is 
Opdrachtgever bevoegd de herstelwerkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor rekening 
en risico van Opdrachtnemer. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn/haar plicht tot nakoming 
van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst. 

12.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, bedraagt de garantieperiode minimaal 12 
maanden te rekenen vanaf het moment van levering van de goederen dan wel uitvoering van de 
diensten. Indien echter de producent c.q. leverancier van de goederen een langere 
productgarantietermijn hanteert, dan geldt die langere garantieperiode. 

12.5 Een overeengekomen garantietermijn vangt opnieuw aan nadat het onder de garantie door 
Opdrachtnemer uitgevoerde herstel door Opdrachtgever is geaccepteerd, de goederen onder de 
garantie door Opdrachtnemer zijn vervangen of de geleverde dienst onder de garantie is 
aangevuld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

12.6 In geval van faillissement van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd alle 
overige aanspraken van Opdrachtgever op grond van de wet, 15 % van de tussen partijen 
overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer in rekening te brengen en voor zover mogelijk te 
verrekenen met eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, zulks als 
vergoeding in verband met het feit dat Opdrachtgever ten gevolge van het faillissement van 
Opdrachtnemer haar aanspraken uit hoofde van de met Opdrachtnemer overeengekomen 
garanties niet zal kunnnen uitoefenen.    

 
13. Aansprakelijkheid en verzekering 
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook gevolgschade, die door 

Opdrachtgever en/of door haar personeel wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de 
nakoming van de contractuele verplichtingen van Opdrachtnemer dan wel zijn/haar personeel of 
door hem/haar ingeschakelde derden of die het gevolg is van een onrechtmatige daad van 
Opdrachtnemer dan wel zijn/haar personeel of door hem/haar ingeschakelde derden. 

13.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij/zij tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 
genoegzaam is verzekerd, en verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de betreffende 
verzekeringspolis. Deze verzekeringspolis strekt zich tevens uit tot het personeel en de hulpzaken 
die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

13.3 Ook in het geval de verzekering van Opdrachtnemer niet tot uitkering overgaat of de door 
Opdrachtnemer veroorzaakte schade niet door de verzekering wordt gedekt, blijft de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onverkort gevestigd ten aanzien van het volledige 
schadebedrag. 

13.4 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Opdrachtnemer of bij de 
uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de schade 
het onmiddellijk gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever dan wel van 
haar leidinggevende ondergeschikten.  

 
14. Ontbinding 
14.1 Opdrachtgever is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van haar contractuele verplichtingen 

voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst 
door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, zonder dat Opdrachtgever gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding, 
in het geval dat: 
-   sprake is van een tekortkoming door Opdrachtnemer in de  nakoming van (één van) zijn/haar 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; 
-   Opdrachtnemer kennelijk buiten staat geraakt zijn/haar financiële verplichtingen na te komen; 
-   een verzoek tot faillietverklaring van Opdrachtgever bij een rechtbank wordt ingediend, 
Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling 
aanvraagt, of een verzoek van Opdrachnemer – natuurlijk persoon – tot het van toepassing 
verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt toegewezen; 
-   Opdrachtnemer onder curatele of bewind wordt gesteld; 
-   de onderneming van Opdrachtnemer wordt verkocht of beëindigd; 
-   vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk 
zijn worden ingetrokken; of 
-   beslag wordt gelegd op een (belangrijk) deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer. 

14.2     In het geval Opdrachtgever vanwege één van de in lid 1 opgesomde omstandigheden tot  
ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk 
voor alle schade die Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt. 

  
15. Annulering en opzegging 
15.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid een order voor het leveren van goederen te 

annuleren. In geval van annulering is Opdrachtgever geen  kosten en/of schadevergoeding aan 
Opdrachtnemer verschuldigd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij/zij reeds daadwerkelijk 
kosten voor de uitvoering van de koopovereenkomst heeft gemaakt. 

15.2 In geval van een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van (onder)aanneming van 
werk heeft Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen 
door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer. Op de in de opzegging 
aangegeven datum staakt Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer zullen daarna met elkaar overleg plegen over de gevolgen van de opzegging. Een 
eventueel door Opdrachtgever te betalen opzegvergoeding zal niet meer bedragen dan de 
aantoonbaar door Opdrachtnemer gemaakte kosten. Indien de oorzaak van de opzegging van de 
Overeenkomst door Opdrachtgever is te wijten aan Opdrachtnemer is Opdrachtgever geen enkele 
vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.  

 
16. Vrijwaringsbedingen 
16.1 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door 

hem/haar geleverde goederen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, 
modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden. 

16.2 Opdrachtnemer zal ter zake van de onder de Overeenkomst geleverde goederen en/of diensten 
Opdrachtgever en haar klanten c.q. afnemers beschermen en vrijwaren voor gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten en/of andere schade voortvloeiende uit: 
-    schending van octrooien, merkrechten of auteursrechten in het gebruik of verkoop van 
goederen onder de Overeenkomst, tenzij die schending voortvloeit uit gebruikte materialen of 
goederen die specifiek naar het ontwerp of methode van Opdrachtgever zijn vervaardigd; 
-   de niet-nakoming door Opdrachtnemer van de wettelijke verplichtingen en van overheidswege 
gegeven voorschriften betreffende de wijze van toepassing en verwerking van materialen en/of 
bepaalde goederen alsmede die ter zake van de ingezette arbeid ter nakoming van 
Opdrachtnemers verplichtingen. Opdrachtnemer verklaart nu reeds voor alsdan te voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen en voorschriften ter zake; en 
-   alle aanspraken en veroordelingen ter zake van de vergoeding van zaakschade en/of 
letselschade van derden veroorzaakt door enig verzuim, nalatigheid van de zijde van 
Opdrachtnemer of de onvolkomenheid in de gebruikte materialen, ontwerpen of methoden dan 
wel schade veroorzaakt ten tijde of voortvloeiende uit een tot stand gebracht werk of uit 
verleende diensten. 

 
17. Overdracht aan derden 
17.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte 

order of opdracht – of in geval van onderaanneming van werk een tussen partijen schriftelijk 
gesloten overeenkomst van onderaanneming van werk – geheel of gedeeltelijk door een derde 
c.q. onderaannemer (mede) te laten uitvoeren zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. Aan die toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden 
verbinden. 

17.2 Onverminderd de toestemming uit voormeld artikel, wordt Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever 
niet ontslagen van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en blijft Opdrachtnemer jegens 
Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijke nakoning van 
de Overeenkomst. 

17.3 Ingeval van uitvoering door derden, waarvoor geen schriftelijke toestemming door Opdrachtgever 
is verleend of waarbij niet wordt voldaan aan door Opdrachtgever gestelde voorwaarden, is 
Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst meteen en zonder voorafgaande ingebrekestelling te 
ontbinden en vergoeding te vorderen van door haar geleden schade. In dat geval is Opdrachtgever 
niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding. 

17.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, is Opdrachtnemer niet gerechtigd zijn/haar 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan 
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

17.5 Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat door hem/haar alle derden die ten 
aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst een vordering op Opdrachtnemer hebben 
tersond uit de door Opdrachtgever te verrichten betalingen worden voldaan. Opdrachtgever is te 
allen tijde gerechtigd zich daarover schriftelijk te laten informeren alvorens verdere betalingen 
aan Opdrachtnemer te verrichten. Bij niet nakoming van deze op Opdrachtnemer rustende 
verplichting is Opdrachtgever gerechtigd na voorafgaande schriftelijke waarschuwing de haar 
gebleken vorderingen van die derden rechtstreeks namens Opdrachtnemer te voldoen en deze 
betalingen met Opdrachtnemer te verrekenen, terzake waarvan Opdrachtgever Opdrachtnemer 
schriftelijk in kennis zal stellen. 

17.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet 
toegestaan vorderingen die Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst op Opdrachtgever 
heeft geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of te verpanden. 

 
18. Verwerking Persoonsgegevens 
18.1 Voor de hier in deze algemene inkoopvoorwaarden gebruikte aanduidingen met betrekking tot de 

Verwerking van Persoonsgegevens wordt verwezen naar de definities daarvan zoals opgenomen in 
artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

18.2 Indien en voor zover Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
Persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtnemer die Verwerking van Persoonsgegevens op een 
behoorlijke en zorgvuldige wijze uitvoeren en daarbij voldoen aan de wettelijke voorschriften uit 
de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer is daarbij 
uitdrukkelijk zelf Verwerkingsverantwoordelijke. 

18.3 Ingeval Opdrachtnemer een verzoek of klacht van de Toezichthoudende autoriteit of Betrokkenen 
ontvangt over Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 4 werkdagen na ontvangst daarvan. Datzelfde geldt voor ieder rechterlijk bevel, 
dagvaarding of andere (wettelijke) verplichting tot het delen van Persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader de uitvoering van de Overeenkomst met derden. 

18.4 Opdrachtnener verleent aan Opdrachtgever alle benodigde medewerking bij een beroep van een 
Betrokkene op het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de 
Verwerking, overdraagbaarheid of bezwaar op verwerking. 

18.5 Ingeval Opdrachtnemer een mogelijk Datalek ontdekt waarbij mogelijk Persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, informeert 
Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking 
daarvan en houdt Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen daarvan. 
Communicatie over het Datalek vindt steeds plaats na onderling overleg tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever. 

18.6 Opdrachtnemer verstrekt ingeval van een Datalek in ieder geval: 
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek, waaronder aard en (mogeljke) gevolgen 

van het Datalek; 
 b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek; 
 c. aantal personen die betrokken (kunnen) zijn bij het Datalek; 
 d. identiteit van de personen die betrokken (kunnen) zijn bij het Datalek; 
 e. de maatregelen die Opdrachtnemer heeft getroffen naar aanleiding van het Datalek; 
 f. de (mogelijke) oorzaak van het Datalek; 
 g. het (vermoedelijke) ontstaansmoment en duur van het Datalek; 

h. uitsluitsel of Opdrachtnemer het Datalek aan de Toezichthoudende autoriteit en Betrokkene 
heeft gemeld of zal melden en de overwegingen daartoe. 

18.6 Door Opdrachtgever met betrekking tot de Datalek te maken kosten en geleden schade, 
waaronder maar niet beperkt tot mogelijk aan Opdrachtgever op te leggen boetes en schade van 
derden, komen voor rekening van Opdrachtnemer indien blijkt dat Opdrachtnemer niet aan haar 
verplichtingen op grond van de Overeenkomst en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming heeft voldaan. 

18.7 Opdrachtnemer zal bij beëindiging van de Overeenkomst Persoonsgegevens die werden verwerkt 
in het kader van de uitvoering daarvan aan Opdrachtgever retourneren en zorgvuldig verwijderen. 

 
19 Intellectueel eigendom 
19.1 Indien en voor zover Opdrachtnemer ter zake van door hem/haar geleverde goederen en/of door 

hem/haar verleende diensten, inclusief de daarbij behorende documenten, eigenaar of 
rechthebbende is van intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op die goederen of 
diensten, waarvan de Opdrachtnemer kan bewijzen dat die voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van de Overeenkomst reeds bestonden en in eigendom waren bij Opdrachtnemer of dat zij 
onafhankelijk van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele 
eigendomsrechten bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet 
exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien 
van die intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met de uitvoering van 
de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht van de Opdrachtgever omvat mede het recht zodanig 
gebruiksrecht te verschaffen aan zijn (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij 
relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf. 
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19.2 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem/haar 
geleverde goederen of diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of 
andere (eigendoms)rechten van derden. 

19.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit 
enigerlei inbreuk op de in de voorgaande leden genoemde rechten en Opdrachtnemer zal 
Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is. 

19.4 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle tekeningen, ontwerpen, materialen, 
methodes, gegevens, verslagen, informatie, know-how, uitvindingen, handelgeheimen, 
verbeteringen, technieken en andere resultaten alsmede bijbehorende donumentatie, die in 
verband met of als gevolg van enige relatie (waaronder de Overeenkomst) tussen partijen 
ontstaan, berusten vanaf het moment van totstandkoming uitsluitend bij Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet die 
intellectuele eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, welke overdracht door Opdrachtgever 
wordt aanvaard. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een akte dan 
wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt Opdrachtnemer reeds hierbij nu voor 
alsdan zijn/haar medewerking toe, respectievelijk verleent hij/zij nu reeds voor alsdan 
onherroepelijk volmacht aan Opdrachtgever om die overdracht dan wel aantekening (of andere 
formele handeling) te doen bewerkstelligen. 

  
20. Geheimhouding 

Opdrachtnemer zal ter zake van alle gegevens en bedrijfsinformatie    van Opdrachtgever, waarvan 
hij/zij de vertrouwelijkheid redelijkerwijze moet begrijpen, alsmede van alle door Opdrachtgever 
als vertrouwelijk aangemerkte gegevens van welke hij/zij bij de uitvoering van overeenkomsten 
kennis krijgt, de strikte geheimhouding jegens derden handhaven en zijn/haar personeel of een 
ieder die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt een zelfde 
geheimhouding verplichten. 

  
21. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 
21.1 Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst tussen partijen zullen ter beslechting worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij Opdrachtgever het 
geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de wettelijke competentieregels bevoegde 
rechtbank. 

 

 
Aanvullende voorwaarden voor overeenkomsten van opdracht en 
(onder)aanneming van werk 
 
22. Algemeen 

Onverminderd de toepasselijkheid van voorgaande artikelen, zijn op overeenkomsten van 
opdracht gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer alsmede op overeenkomsten van 
(onder)aanneming  van werk gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de voorwaarden 
uit het bestek van de opdrachtgever van Opdrachtgever van toepassing én na te melden 
voorwaarden. 

 
23. Verplichtingen Opdrachtnemer/(onder)aannemer 
23.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren op een goede, deugdelijke en vakbekwame wijze 

met eventueel inzet van terzake kundig personeel en met toepassing van deugdelijke materialen. 
Deze materialen dienen: 

 -   geschikt te zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd; 
-   in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde voorschriften en instructies van 
overheidsinstanties, overheidsdiensten en nutsbedrijven; en 
-   te voldoen aan eventuele aanvullende eisen die door Opdrachtgever zijn gesteld. 

23.2 Opdrachtnemer is verplicht de door Opdrachtgever gegeven instructies en aanwijzingen op te 
volgen. 

23.3 Opdrachtnemer is verplicht om de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen en 
(technische) omschrijvingen te controleren op fouten en onduidelijkheden en bij ontdekking 
daarvan Opdrachtgever hierover meteen schriftelijk te informeren. 

23.4 Opdrachtnemer is niet bevoegd het met Opdrachtgever overeengekomen werk geheel of ten dele 
aan een derde over te dragen dan wel het overeengekomen werk door een derde in 
onderonderaanneming te laten uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de 
deugdelijke nakoming van de Overeenkomst en het door hem/haar uitbestede werk. 

 
24. Aanvang en uitvoering van het werk 
24.1 De Opdrachtnemer zal met de werkzaamheden aanvangen op de datum vermeld in de 

Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen datum waarop Opdrachtnemer met de 
werkzaamheden zal aanvangen is vermeld, zal de Opdrachtgever deze bepalen. 

24.2 De uitvoering, de voortgang van de werkzaamheden en de volgorde van de werkzaamheden 
dienen plaats te vinden in overleg met Opdrachtgever. De werkplanning van Opdrachtgever is 
hierbij maatgevend en bindend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

24.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in een overeengekomen werkplanning te 
maken.  

24.4 De termijnen zoals overeengekomen in de Overeenkomst alsmede in de overeengekomen 
werkplanning zijn fatale termijnen. Indien Opdrachtnemer zich niet houdt aan de in de 
Overeenkomst vermelde aanvangs- en opleverdata en/of het tijdschema in de overeengekomen 
werkplanning, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval 
recht op vergoeding van alle schade en kosten die zij als gevolg daarvan heeft geleden 
respectievelijk heeft moeten maken, zulks onverminderd de andere rechten die Opdrachtgever 
kan uitoefenen op grond van de wet. Onder voornoemde door Opdrachtnemer aan Opdrachtegver 
te vergoeden schade vallen ook eventuele schadevergoedingen, (contractuele) boetes en/of 
kortingsbedragen die Opdrachtgever aan haar opdrachtgever moet betalen vanwege de vertraging 
in de (op)levering. 

24.5 Indien Opdrachtnemer weet of vermoedt dat hij/zij niet, niet tijdig of volledig aan zijn/haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen, dient hij/zij dit onverwijld en onder 
opgave van redenen aan Opdrachtgever te melden. 

24.6 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeegekomen, zal Opdrachtnemer tot aan het moment dat 
het werk als opgeleverd geldt in de zin van artikel 26.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden 
aansprakelijk zijn voor en alle risicico’s dragen van verlies, diefstal c.q. verduistering en 
beschadiging van goederen. 

 
25. Meer- en minderwerk 
25.1 Opdrachtgever heeft het recht te verlangen dat Opdrachtnemer meer- en/of minderwerk verricht. 
25.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake zal zijn van meer- en/of minderwerk of andere 

afwijkingen, dan dient hij/zij dit meteen schriftelijk aan Opdrachtgever te melden. 
25.3 Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van 

Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden uitgevoerd. 
25.4 Opdrachtgever is slechts gehouden schriftelijk overeengekomem meerwerk aan Opdrachtnemer 

te betalen. Verrichte werkzaamheden en/of leveringen waarvoor door Opdrachtgever geen 
goedkeuring is verleend en waarvoor geen schriftelijke opdracht is verstrekt komen derhalve niet 
voor betaling in aanmerking. 

25.5 In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en door Opdrachtgever 
worden betaald, werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot het 
overeengekomen werk behorend, teneinde het werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van 
de overeenkomst en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen op te leveren. 

25.6 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt betaling van meer- en/of 
minderwerk door Opdrachtgever plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de desbetreffende 
factuur van Opdrachtnemer én mits Opdrachtgever het meer- en/of minderwerk van haar 
opdrachtgever betaald heeft gekregen.   

 
26. Oplevering 
26.1 Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en 

overeenkomstig hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 
26.2 Oplevering van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats op de in de 

Overeenkomst genoemde datum. Indien de Overeenkomst geen opleverdatum vermeldt, 
geschiedt de oplevering op de door Opdrachtgever aangegeven datum en volgens de 
werkplanning van Opdrachtgever. 

26.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtgever het werk na inspectie 
schriftelijk heeft goedgekeurd. Goedkeuring en/of betaling door Opdrachtgever ontslaat 
Opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid. 

26.4 Indien het werk door Opdrachtgever niet wordt goedgekeurd zal Opdrachtgever Opdrachtnemer 
hierover informeren onder opgave van de reden(en) van afkeuring. 

26.5 Opdrachtnemer zal in geval van afkeuring door Opdrachtgever op eerste verzoek van 
Opdrachtgever overgaan tot herstel of vervanging van het afgekeurde, zonder dat Opdrachtnemer 
recht heeft op enige extra vergoeding en onverminderd het recht van Opdrachtgever op 
vergoeding van geleden schade en/of ontbinding van de Overeenkomst. 

26.6 Opdrachtgever heeft in geval van afkeuring het recht haar betalingsverplichtingen jegens 
Opdrachtnemer op te schorten. 

26.7 Na oplevering geldt een garantieperiode. Deze garantieperiode gaat in nadat het werk 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.3 door Opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd. Tenzij 
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen heeft de garantieperiode een duur van 12 
maanden. Het bepaalde in artikel 12.5 van deze algemene inkoopvoorwaarden is op deze 
garantieperiode van toepassing.  

 
27. Inspectie en goedkeuring 
27.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd inspecties en keuringen uit te voeren van het werk van 

Opdrachtnemer. Deze bevoegdheid omvat mede de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle 
door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen.  

27.2 Opdrachtnemer is gehouden aan deze inspecties en keuringen zijn/haar volledige medewerking te 
verlenen. 

27.3 Inspectie of goedkeuring door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer nimmer van enige garantie 
en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst en deze algemene 
inkoopvoorwaarden.  

 
28. Wet ketenaansprakelijkheid 
28.1 Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale 

verzekeringswetten, loonbelasting en premie volksverzekeringen in de zin van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid over te maken op de beschikbare G-rekening van Opdrachtnemer. 

28.2 Onverminderd het in artikel 28.1 bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hierboven 
bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premie 
volksverzekeringen van de onderaanneemsom in te houden namens Opdrachtnemer en 
rechtstreeks aan de Ontvanger der belastingen te voldoen. 

28.3 In de gevallen als bedoeld in de artikelen 28.1 en 28.2 is Opdrachtgever door zodanige betaling 
jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 
 

29. Ontbinding 
29.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze algemene inkoopvoorwaarden, is 

Opdrachtgever bevoegd naar haar keuze de uitvoering van haar contractuele verplichtingen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst 
door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, zonder dat Opdrachtgever gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding, 
in het geval dat: 
- Opdrachtnemer zijn/haar bedrijfsuitoefening staakt; 
- Opdrachtnemer het aan hem/haar opgedragen werk in onvoltooide staat beëindigt. 

29.2 In het geval Opdrachtgever vanwege één van de in lid 1 opgesomde omstandigheden tot 
ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk 
voor alle schade die Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt. 

29.3 Opdrachtgever is voorts bevoegd naar haar keuze de uitvoering van haar contractuele 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de 
Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst en met 
onmiddellijke ingang te ontbinden indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en diens 
opdrachtgever, welke overeenkomst mede het aan Opdrachtnemer opgedragen werk omvat, 
wordt ontbonden. Een ontbinding op grond van deze bepaling geeft Opdrachtnemer geen recht 
op vergoeding van enigerlei schade. 

 
30. Afval 

Al het afval en overschot van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst 
gebruikte materialen dienen door en voor rekening van Opdrachtnemer zelf opgeruimd en 
afgevoerd te worden. 

 
31. Materieel en opslag 
31.1 Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor gereedschappen, (hulp)middelen, materialen en/of 

materieel die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
31.2 De door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken gereedschappen, 

(hulp)middelen, materialen en/of materieel dienen te allen tijde deugdelijk te zijn, geschikt voor 
een doelmatige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, te zijn voorzien van 
minimaal CE-markering en te voldoen aan alle eisen voortvloeiende uit de Europese en 
Nederlandse (Arbo)wetgeving.  

31.3 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever schriftelijk overeenkomt dat Opdrachtgever zorgdraagt 
voor het ter beschikking stellen van geereedschappen, materialen en/of materieel voor de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer 
is verplicht deze zaken na uitvoering van de Overeenkomst schoon en in goede staat aan 
Opdrachtgever terug te geven. 

31.4 Opdrachtnemer dient in het geval van artikel 31.3 van deze algemene inkoopvoorwaarden de door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken bij ontvangst te controleren of 
deze overeenkomen met de specificicaties. Tot de zaken na uitvoering van de Overeenkomst weer 
aan Opdrachtgever zijn geretourneerd zijn deze voor risico van Opdrachtnemer en 
Opdrachtnemer is verplicht deze zaken zorgvuldig te gebruiken voor de werkzaamheden waarvoor 
zij naar haar bestemd zijn en deze behoorlijk te onderhouden. Indien Opdrachtnemer voornoemde 
verplichtingen niet nakomt is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade 
die Opdrachtgever daardoor lijdt. Onder deze schade vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend) 
de kosten van herstel en/of vervanging van de desbetreffende zaken. 

31.5 De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, die te wijten is aan gebreken 
of ondergeschiktheid van door Opdrachtnemer gebruikte gereedschappen, (hulp)middelen, 
materialen en/of materieel zijn voor rekening van Opdrachtnemer, ongeacht of deze zaken van 
Opdrachtnemer waren of door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn ter beschikking gesteld.  

31.6 Opdrachtnemer zal alle zaken die hij/zij van Opdrachtgever ter beschikking gesteld krijgt in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst op eigen kosten ten gunste van Opdrachtgever 
verzekeren tegen risico’s van geheel of gedeeltelijk verlies, beschadiging, brand, diefstal en 
vernieling. 

31.7 Opdrachtnemer dient te allen tijde voor eigen rekening zorg te dragen voor een deugdelijke opslag 
van de door hem/haar bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en te gebruiken 
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gereedschappen, (hulp)middelen, materialen en/of materieel. De plaats van opslag dient 
voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst met de projectleider van Opdrachtgever te 
worden bepaald. 

 
32. Vergunningen 

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst 
eventueel vereiste vergunningen en/of ontheffingen zijn verleend. 

  
33. Arbo en VGM 
33.1 Opdrachtnemer is verplicht de verplichtingen voortvloeiend uit het Arbo/VGM-projectplan van de 

Opdrachtgever onverkort na te komen. Dit plan is op het werk ter inzage aanwezig en zal voor 
aanvang van de werkzaamheden door de uitvoerder van Opdrachtgever aan de leidinggevende 
van Opdrachtnemer worden toegelicht waarna Opdrachtnemer voor het verkrijgen van deze 
toelichting zijn/haar handtekening zal plaatsen. 

33.2 Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor voldoende instructie en onderricht aan zijn/haar 
andere werknemers. 

33.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen én voor het 
handhaven van de veiligheid in het algemeen, zulks overeenkomstig de daarvoor geldende 
wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften. In het bijzonder dient 
Opdrachtnemer aandacht te hebben voor het vereiste dat zijn/haar mensen op het werk de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben, welke beschermingsmiddelen 
door Opdrachtnemer dienen te worden ter beschikking gesteld. 

33.4 In het geval dat Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst niet houdt aan de 
voorwaarden uit het VGM-plan en dit leidt tot een boete of een schadevergoedingsverplichting 
voor Opdrachtgever, dan komen deze boete en/of schadevergoedingsverplichting voor rekening 
van Opdrachtnemer.  

33.5   Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien werknemers van Opdrachtnemer 
ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden verrichten buiten de gebruikelijke 
werktijden en/of zonder toezicht van Opdrachtgever of haar opdrachtgever.  
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