
ALGEMENE  INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Onder auspiciën van B.V. Nederlandse Dakdekkers Associatie N.D.A.      Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zwolle d.d. 19 augustus 2009 onder nummer 09/47.

Artikel 1 - definities en toepasselijkheid

1.1  In deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: de besloten vennootschap B.V. Nederlandse Dakdekkers Associatie N.D.A., tevens handelende a. 
onder de namen (i) NDA, (ii) Dakbehoud Nederland en (iii) Dak/Informatie- en Adviescentrum, gevestigd 
te Almere, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund om als 
gebruiker de algemene voorwaarden in een Overeenkomst te gebruiken;
de principaal: de (rechts)persoon of vennootschap die het werk heeft opgedragen aan opdrachtgever blijkens b. 
de aannemingsovereenkomst van opdrachtgever, alsmede de door de principaal aangewezen en namens hem 
handelende personen, zoals een door de principaal aangestelde bouwdirectie;
opdrachtnemer: de (rechts)persoon of vennootschap met wie opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan;c.  
de overeenkomst: de overeenkomst, waarbij opdrachtgever goederen van opdrachtnemer koopt en/of d. 
waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking en in 
onderaanneming tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk;
het werk: door de principaal aan opdrachtgever opgedragen te bouwen object(en), zoals blijkt uit de aan-e. 
nemingsovereenkomst van opdrachtgever en alle daarmee verband houdende werkzaamheden; indien in het 
navolgende met betrekking tot de verplichtingen van de opdrachtnemer wordt verwezen naar het werk wordt 
daaronder verstaan dat deel van het werk dat opdrachtnemer in onderaanneming heeft aangenomen van de 
opdrachtgever, tenzij uit het betreffende artikel(lid) anders volgt;
materialen: bouwstoffen, overige materialen, hulpmaterialen en andere goederen, die door opdrachtnemer f.  
en/of de door hem ingeschakelde (sub)onderaannemers worden verwerkt in het werk;
materieel: de door de opdrachtnemer en/of zijn (sub)onderaannemers gebruikte gereedschappen, materieel, g. 
onderdelen, hulpmaterialen en andere goederen, die gebruikt worden om het werk te realiseren;
de bouwplaats: het terrein c.q. de terreinen waarop de bouwactiviteiten van opdrachtgever plaatsvinden ter h. 
realisatie van het werk;
de algemene voorwaarden: de onderhavige algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden..i.  

1.2  Elke overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van doorgang van het werk en goedkeuring van 
principaal en/of het bestuur van opdrachtnemer en onder het voorbehoud dat in de opdracht genoemde materialen 
en/of werkzaamheden daadwerkelijk worden toegepast c.q. uitgevoerd. Mocht als gevolg van een dergelijk voorbe-
houd een overeenkomst niet tot stand komen, heeft geen der partijen recht op vergoeding van schade en kosten.

1.3  Op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen en/of verrichtingen van 
werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst, hoe ook genaamd, zijn van toepassing en maken daarvan 
onderdeel uit:

de algemene voorwaarden, voor zover hierop in de overeenkomst geen uitzondering wordt gemaakt;a. 
alle op de overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, b. 
proces-verbaal en/of staat van aanwijzing op soortgelijke besteksuitbreidingen;
al het overige waardoor opdrachtgever uit hoofde van zijn aannemingsovereenkomst jegens de principaal en/c.  
of de bouwdirectie gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de overeenkomst.

Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder 1, 2 en 3 genoemde bepalingen, zullen de eerder genoemde prevale-
ren boven de later genoemde. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de bepalingen van de overeenkomst en de onder 
1, 2 en 3 genoemde bepalingen, zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde.

1.4    Indien opdrachtnemer bij zijn aanbod c.q. bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk toepas-
selijkheid van de algemene voorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, dan 
zullen deze slechts verbindend voor opdrachtgever zijn, indien opdrachtgever dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
verklaard en in dat geval enkel in beperkte zin, namelijk alleen voor het aanbod c.q. de overeenkomst waarvoor 
deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

1.5  Indien opdrachtnemer bij zijn aanbod c.q. de totstandkoming van de overeenkomst de toepasselijkheid 
van de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer nimmer van toepassing zijn.

1.6  Door het enkel uitbrengen van een aanbod aan opdrachtgever en/of door de enkele levering c.q. verrichting van 
door opdrachtgever bestelde zaken c.q. werkzaamheden aanvaardt de leverende partij de algemene voorwaarden 
als opdrachtnemer en worden deze voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, 
zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door opdrachtgever of opdrachtnemer nodig is.

Artikel 2 - algemeen

2.1  Indien in of bij de offerteaanvraag, de opdracht en/of het sluiten van de overeenkomst de onder art. 1 lid 3 
onder 1, 2 en 3 genoemde stukken niet of niet volledig zijn verstrekt, dient opdrachtnemer deze bij opdrachtgever op 
te vragen. Opdrachtgever dient in dat geval de ontbrekende stukken onverwijld te verstrekken. Opdrachtnemer kan 
zich daarom ook niet op onbekendheid met enig stuk of toepasselijke bepaling beroepen.

2.2  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de hem verstrekte gegevens 
onjuistheden en/of onduidelijkheden aantreft, die hij bij een behoorlijke interpretatie redelijkerwijs had behoren te 
ontdekken en nagelaten heeft opdrachtgever hieromtrent vooraf schriftelijk in te lichten.

2.3  Overeenkomsten, aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen die zijn gedaan door of namens op-
drachtgever, binden opdrachtgever slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.

2.4  Zonder dat het nalaten daarvan afbreuk doet aan het bepaalde in het vorige artikellid, is opdrachtnemer 
verplicht een kopie van de opdrachtbevestiging binnen twee weken na ontvangst bevoegdelijk getekend ten teken 
van aanvaarding aan opdrachtgever te retourneren, bij gebreke waarvan opdrachtgever gerechtigd is om zijn 
(betalings)verplichtingen op te schorten totdat dit is gebeurd.

2.5  Indien de overeenkomst is gesloten tussen opdrachtgever en twee of meer opdrachtnemers, zijn de op de 
opdrachtnemers rustende verplichtingen hoofdelijk en ondeelbaar. 

2.6  Opdrachtgever is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden 
over te dragen.

Artikel 3 - bescheiden en intellectuele eigendom

3.1    Tekeningen, berekeningen, modellen, bescheiden en in artikel 1 lid 3 sub 2 en 3 bedoelde stukken, die 
opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt en/of die opdrachtnemer in verband met de overeenkomst heeft 
gemaakt c.q. laten maken, blijven c.q. worden eigendom van opdrachtgever, terwijl opdrachtgever geacht wordt deze 
te hebben gemaakt c.q. ontworpen. Opdrachtnemer zal deze zaken uiterlijk bij de levering van de goederen  
c.q. oplevering van het werk aan opdrachtgever ter beschikking stellen. 

3.2    Voor zover de na te noemen rechten niet reeds van rechtswege uit hoofde van de overeenkomst aan 
opdrachtgever toekomen, is opdrachtnemer verplicht om deze aan opdrachtgever of aan een door opdrachtgever 
aan te wijzen derde in eigendom over te dragen en draagt - voorzover mogelijk - reeds hiermee aan opdrachtgever 
in eigendom over alle rechten, van welke aard ook, op en voortvloeiend uit rechten van intellectuele en industriële 
eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten, octrooien, alsmede op en voortvloeiend uit al of niet 
octrooieerbare uitvindingen, direct of indirect betrekking hebbend op enig gebied waarop opdrachtgever werkzaam 
is of gedurende de opdracht zal zijn, een en ander door opdrachtgever alleen of in samenwerking met anderen 
verworven of te verwerven in het kader van de opdracht, zowel gedurende de opdracht als gedurende één jaar na 
beëindiging daarvan. Deze rechten omvatten onder andere het recht om daarvoor ten name van opdrachtgever of 
een door opdrachtgever aan te wijzen derde octrooi(en) aan te vragen. 

3.3    Met betrekking tot de in het vorige artikellid bedoelde overdracht heeft opdrachtnemer geen recht op een 
aparte vergoeding, omdat deze begrepen is in de tegenprestatie die hij van opdrachtgever in het kader van de 
overeenkomst ontvangt.

3.4    Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van door hem geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden 
geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, octrooirechten en andere industriële en intellectuele eigendoms-
rechten en andere rechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken, schade en 
kosten die uit een dergelijke inbreuk voor opdrachtgever voortvloeien.

Artikel 4 - non-concurrentie

4.1     Opdrachtnemer onthoudt zich ervan zowel rechtstreeks als door tussenkomst van derden aan de principaal 
prijsopgaven te verstrekken c.q. aanbiedingen te doen, waaronder die voor uitbreiding of wijziging van het werk, 
alsmede aldus contact te hebben met de principaal aangaande de uitvoering van het werk. 

Artikel 5 - geheimhouding

5.1    Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, berekeningen, model-
len, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow afkomstig van opdrachtgever, die hem in of bij 
de opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Artikel 6 - verzekering

6.1    Opdrachtnemer is verplicht om de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden zoveel mogelijk te verzeke-
ren, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder 
aansprakelijkheidsverzekeringen van opdrachtgever, de principaal en derden.

6.2    Tot de in het vorige artikellid bedoelde aansprakelijkheden behoort ook de aansprakelijkheid bedoeld in art. 

10 lid 1, 2 en 3 en producten- en dienstenaansprakelijkheden na oplevering en met inbegrip van aansprakelijkheid 
voor enige veroorzaking van schade door brand en/of explosie.

6.3  Indien opdrachtnemer goederen levert, dient zijn aansprakelijkheidsverzekering ook zijn aansprakelijkheid te 
omvatten jegens de uiteindelijke afnemers daarvan, ongeacht of deze afnemers de goederen rechtstreeks of indirect 
na een of meerdere doorleveringen van opdrachtnemer hebben verkregen. 

6.4   Indien opdrachtnemer in hoedanigheid van dienstverlener gelegenheid wordt geboden een door zijn beroepsor-
ganisatie bevorderde bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dient hij tot 5 jaar na 
voldoening aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst een dergelijke verzekering in stand te houden tot 
tenminste de minimumhoogte die zijn beroepsorganisatie in standaardregelen van die organisatie heeft bevorderd.

6.5 Bij levering c.q. inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient opdrachtnemer de schade te 
verzekeren jegens opdrachtgever en/of derden wegens aansprakelijkheden:

waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen a. 
en/of de wet Autovervoer Personen;  
waarvoor verzekering in het betreffende besteksonderdeel van het werk of in de overeenkomst wordt verlangd b. 
en wel met medeverzekering van de opdrachtgever en diens personeel, indien met het motorrijtuigen en ander 
rollend materieel werkzaamheden op de bouwplaats worden verricht;
volgens de geldende nadere aanvullende overeenkomsten geldende tussen de AVBB en de FNK waarbij de c.  
verzekering van de kraan altijd voorgaat in betaling van schade boven de bedrijfs- of CAR-verzekering van 
de opdrachtgever.

6.6  De in dit artikel bedoelde verzekeringen dienen onverminderd de aansprakelijkheden van opdrachtnemer 
tot een voldoende bedrag, in elk geval en voor alle verzekerde risico’s tenminste tot maximaal 5 miljoen gulden, 
afhankelijk van de aard van de levering of van de dienst afgesloten te zijn bij een verzekeringsmaatschappij die 
onder toezicht staat van de verzekeringskamer. 

Artikel 7 - eigendomsovergang

7.1  De eigendom van de goederen gaat op opdrachtnemer over, direct nadat deze conform de overeenkomst zijn 
geleverd en goedgekeurd, tenzij de goederen worden teruggezonden en/of niet geaccepteerd.

Artikel 8 - leveringscertificaten

8.1  Indien uit de wet of de overeenkomst volgt dat certificaten, attesten, garantiebewijzen,  instructieboeken, 
bijsluiters, gebruiksaanwijzingen en soortgelijke informatie moet worden verstrekt, verstrekt opdrachtnemer 
deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen aan opdrachtgever en wel 
deugdelijk opgesteld in de Nederlandse taal en conform tenminste de wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften, 
bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst mag opschorten totdat 
deze zijn verstrekt.

Artikel 9 - garantie

9.1  Opdrachtnemer garandeert dat geleverde goederen, de verrichte werkzaamheden en/of het uitgevoerde werk:

conform het bepaalde in de overeenkomst zijn en dus ook conform de in artikel 1 lid 3 bedoelde stukken zijn;a. 
van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, montage-, constructie- en materiaalfouten en lekkage zijn en dat b. 
voor het verrichten van de werkzaamheden en/of de uitvoering van het werk deugdelijk, goed onderhouden en 
periodiek gekeurd materieel, nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet;
tenminste voldoen aan de in Nederland geldende wetten en eisen en overheidsvoorschriften en –normen;c.  
(functioneel) geschikt zijn voor het doel dat opdrachtnemer is meegedeeld of ondubbelzinnig uit de aard van d. 
de geleverde goederen, werkzaamheden en/of het werk voortvloeien, terwijl hetzelfde geldt voor de daarin 
verwerkte materialen, onderdelen en andere zaken en het daarbij gebruikte materieel.

9.2  Voor geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgeleverd werk, zal ook de garantie gelden die 
opdrachtgever volgens bestek tegenover de principaal dient te verstrekken. Indien de fabrieksgarantie uitgebreider 
is dan deze door opdrachtgever aan de principaal verstrekte garantie, zal minimaal deze fabrieksgarantie gelden.

9.3  Indien de geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of het werk na levering c.q. oplevering gebreken 
vertonen, zal opdrachtnemer deze zo spoedig mogelijk en in overleg met opdrachtgever kosteloos herstellen of 
vervangen, onverminderd het recht van opdrachtgever tot schadevergoeding.  

9.4  Indien opdrachtnemer naar het oordeel van opdrachtgever het in het vorige artikellid bedoelde herstel en 
vervanging niet tijdig en/of niet behoorlijk verricht of de opheffing van de gebreken geen uitstel kan leiden, is 
opdrachtgever gerechtigd om het herstel en de vervanging op kosten van opdrachtnemer zelf uit te voeren of te 
laten uitvoeren. 

Artikel 10 - aansprakelijkheid

10.1  Voor zover het door opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen, tot ge-
volg heeft dat opdrachtgever jegens derden waaronder de principaal aansprakelijk wordt gesteld, is opdrachtnemer 
verplicht opdrachtgever te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan. 

10.2  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschade en alle kosten, die opdrachtgever en 
derden waaronder de principaal lijden als gevolg van zijn toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen 
dan wel de toerekenbare tekortkoming en/of het onrechtmatig handelen van zijn personeel en/of de personen 
waarvan opdrachtnemer zich bedient. 

10.3  Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schade en kosten, die zijn veroorzaakt en/of toegebracht door 
materieel, materialen en andere zaken die opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt c.q. 
levert aan opdrachtgever en/of derden waaronder de principaal. 

Artikel 11 - ontbinding

11.1  Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder 
dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht op schadevergoeding:

indien opdrachtnemer één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet a. 
behoorlijk nakomt en daardoor vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat of te vrezen is;
indien opdrachtnemer overlijdt, duurzaam arbeidsongeschikt geraakt, failleert of zijn faillissement, b. 
(voorlopige) surseance van betaling of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, danwel krachtens 
wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
indien opdrachtnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, fuseert, splitst, ontbindt, liquideert c.  
of staakt;
indien de zeggenschap over opdrachtnemer of diens onderneming en/of bedrijfsuitoefening in belangrijke d. 
mate – direct of indirect - overgaat op een derde; 
indien op goederen van opdrachtnemer of een deel daarvan conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd e. 
door een derde;
indien opdrachtnemer toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens derden.f.  

11.2  Opdrachtgever is vrij om in de in het vorige artikellid bedoelde gevallen te kiezen voor gehele of gedeeltelijke 
ontbinding, ongeacht of de tekortkoming van opdrachtnemer de gehele of gedeeltelijke ontbinding gezien haar 
bijzondere aard of geringe betekenis zonder het bepaalde in dit artikellid niet zou rechtvaardigen.

11.3  Bij gedeeltelijke ontbinding heeft opdrachtgever onverminderd zijn recht op schadevergoeding de keuze om:

de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening a. 
van opdrachtnemer naar hem terug te sturen of af te breken en deze goederen en/of op dit werk reeds gedane 
betalingen terug te vorderen;

   b.  na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door een derde te laten voltooien, waarbij opdrachtgever 
        gerechtigd is om tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding gebruik te maken van reeds door 
        opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerd werk en de door opdrachtnemer gebruikte materialen.

Artikel 12 - toepasselijk recht

12.1 Indien opdrachtgever zich in enig geval op enige bepaling van de algemene voorwaarden niet beroept, danwel 
daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat opdrachtgever zich in volgende gevallen niet meer op deze of enige 
andere bepaling in de algemene voorwaarden zich zal kunnen beroepen.

12.2  Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

12.3  De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van 
toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, 
waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

12.4  Indien de overeenkomst uitsluitend een overeenkomst behelst, waarbij opdrachtgever goederen van 
opdrachtnemer koopt en/of waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten 
van werkzaamheden buiten dienstbetrekking en niet tevens een overeenkomst behelst, waarbij opdrachtgever aan 
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking en in onderaanneming tot stand brengen van 
een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk, zullen alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de 
overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke 
rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever, zulks voor zover de wet dit toelaat.

12.5  Indien de overeenkomst uitsluitend of onder meer een overeenkomst behelst, waarbij opdrachtgever aan 
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking en in onderaanneming tot stand brengen 
van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk, zullen alle geschillen –daaronder begrepen die welke 
slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst 
of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht op de wijze zoals is voorzien in de 
aannemingsovereenkomst van opdrachtgever en de principaal ten aanzien van eventuele geschillen tussen 
opdrachtgever en de principaal. Indien de aannemingsovereenkomst van opdrachtgever niet voorziet in een wijze 
van geschillenbeslechting, zullen deze geschillen met uitsluiting van de burgerlijke rechter worden onderworpen aan 
de berechting en beslissing door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland met inachtneming van 
de daaromtrent geldende wettelijke en andere regelingen.

Onderdeel A: Inkoopvoorwaarden

Artikel 13 - algemeen

13.1 De bepalingen van de algemene voorwaarden vermeldt onder onderdeel A hebben specifiek betrekking op een 
overeenkomst, waarbij opdrachtgever goederen van opdrachtnemer koopt. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in 
artikel(en) in onderdeel A en het bepaalde in artikel(en) in onderdeel B, gaat het laatstbedoelde voor. 

Artikel 14 - levering

14.1 Opdrachtnemer zal de goederen leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Indien de overeenkomst 
geen plaats vermeldt, zal de levering geschieden in depot op de betreffende bouwplaats. Indien de overeenkomst 
geen plaats vermeldt en er is geen sprake is van een toepasselijke bouwplaats, zal opdrachtnemer de goederen afle-
veren op het door opdrachtgever opgegeven adres en bij gebreke daarvan bij de vestigingsplaats van opdrachtgever.

14.2  Tot het moment van in ontvangstneming van de goederen op het in het vorige artikellid bedoelde adres, blijven 
deze voor rekening en risico van opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer zorg draagt voor het transport en de in- en 
uitlading van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

14.3  De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt, tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet en op een 
zodanige wijze beveiligd worden dat de goederen bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking, beschadiging en/of 
vernieling van deze verpakking.

14.4  Opdrachtgever is niet gehouden om schadelijk verpakkingsmateriaal en/of statiegeldverpakkingen te 
accepteren, tenzij opdrachtgever hierin heeft toegestemd.

14.5  Breuk en/of beschadiging van goederen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen zijn 
voor rekening van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van 
opdrachtgever.

14.6  Het lossen en tassen van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring 
van opdrachtgever.

14.7  Aflevering van de zaken dient te geschieden met bijbehorende paklijst voorzien van het ordernummer van 
opdrachtgever.

14.8  De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Er dient evenwel 
zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk, waarvoor de goederen 
zijn bedoeld, vereist.

Artikel 15 - levertijd

15.1 Iedere opgegeven en overeengekomen leverdatum en –termijn dient te worden aangemerkt als een fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de overeenkomst tot 
stand is gekomen of, indien dat later is, op de datum waarop opdrachtgever opdrachtnemer in het bezit heeft gesteld 
van de door opdrachtgever te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, 
die opdrachtnemer nodig heeft om met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen beginnen, tenzij anders is 
overeengekomen.

15.3 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de volgorde van de door opdrachtnemer te verrichten prestatie en 
te leveren goederen nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, ook indien de 
overeenkomst een bepaalde volgorde mocht inhouden.

15.4  Op het moment dat opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij zijn leveringsverplichtingen niet conform 
de overeenkomst zal kunnen nakomen, dient hij opdrachtgever hiervan terstond schriftelijk melding te maken onder 
vermelding van de feitelijke omstandigheden.

15.5  Overschrijding van de overeengekomen leveringstijd geeft opdrachtgever te allen tijde het recht om de 
opdracht geheel of gedeeltelijk als vervallen te verklaren zonder dat opdrachtgever tot ingebrekestelling of enige 
schadevergoeding is gehouden.

15.1 Indien om welke reden ook opdrachtgever niet in staat is om de goederen op het overeengekomen tijdstip in 
ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de zaak 
bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen te treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat 
deze bij opdrachtgever zijn bezorgd. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer de opslagkosten volgens het 
bij opdrachtnemer gebruikelijke tarief en –bij gebreke daarvan- volgens het in de branche gebruikelijke tarief te 
vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel –indien dat een later tijdstip 
is- vanaf het overeengekomen leveringstijdstip.

Artikel 16 - acceptatie en weigering

16.1  De levering wordt geacht pas door de opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer de geleverde goederen en de 
leveringen zijn goedgekeurd.

16.2  Opdrachtgever als ook de principaal hebben gedurende één maand na de datum van aflevering de tijd om de 
goederen en de levering af te keuren.

16.3  Goedkeuring en aanvaarding van de levering gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van 
de geleverde goederen. Indien de goederen verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, heeft de goedkeuring en 
aanvaarding enkel betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van collie.

16.4  Indien opdrachtgever de goederen afkeurt, zal hij opdrachtnemer hiervan binnen drie werkdagen na het 
besluit daartoe op de hoogte stellen en zal opdrachtnemer de afgekeurde goederen op eerste verzoek en voor eigen 
rekening en risico afvoeren. Indien opdrachtnemer de goederen niet aldus afvoert, mag opdrachtgever deze op 
kosten van en voor risico van opdrachtnemer retourneren.

16.5 Indien goederen die zijn te betitelen als standaard handelsgoederen door wijziging in het bestek of door 
andere buiten schuld van opdrachtgever liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door opdrachtnemer 
tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

16.6  Emballage van de geleverde goederen wordt door opdrachtgever niet betaald en zal opdrachtnemer op eerste 
verzoek van opdrachtgever terugnemen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 17 - prijzen

17.1   Tenzij anders is overeengekomen, omvat de koopprijs de prijs voor de goederen, de kosten van verpakking, 
verzekering, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, de kosten van inladen, transport, uitlading van 
de goederen op de overeengekomen plaats, echter exclusief BTW.

Artikel 18 - facturering

18.1  De door opdrachtnemer aan opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen gesteld 
in of krachtens de wet op de omzetbelasting en –indien van toepassing- aan de eisen volgens art. 35 lid 2 wet 
Ketenaansprakelijkheid. 

18.2  Voor ieder werk dient een afzonderlijke factuur in drievoud te worden ingediend met vermelding van het door 
opdrachtgever aangegeven werk, werknummer en overeenkomstnummer en de datum van de opdracht.

18.3  Bij de facturen moeten door of bevoegdelijk namens opdrachtgever voor akkoord ondertekende ontvangstbon-
nen worden ingediend.

18.4  Facturen die niet aan de in dit artikel gestelde eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen, 
geretourneerd en onbetaald gelaten.

Artikel 19 - betaling

19.1  Betaling geschiedt binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever in goedkeuring van 
de goederen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.2  Indien van toepassing, is ook het bepaalde in art. 36 lid 1 sub 3, 4, 5, 6 en 7 wet Ketenaansprakelijkheid van 



toepassing.

19.3  Betaling door de opdrachtgever ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting en/of aansprake-
lijkheid voortvloeiende uit de overeenkomst of de wet.

19.4  Opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening en opschorting van zijn verplichtingen conform de wettelijke 
regeling.

19.5  Opdrachtnemer kan zich slechts op niet-toerekenbaarheid van zijn tekortkoming in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst beroepen, voor zover dit volgt uit de bepalingen van de wet.

Onderdeel B: Onderaannemingsvoorwaarden

Artikel 20 - algemeen

20.1  Hetgeen in de voorwaarden onder onderdeel B. is bepaald, is van toepassing, indien de overeenkomst 
uitsluitend of onder meer een overeenkomst behelst, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht heeft 
gegeven tot het buiten dienstbetrekking verrichten van werkzaamheden en/of tot het buiten dienstbetrekking en in 
onderaanneming tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk.

Artikel 21 - vergunning

21.1  
De opdrachtnemer zorgt er voor dat zijn bedrijf en eventueel door hem ingeschakelde c.q. in te schakelen (sub)
onderaannemers beschikken over de nodige vestigingsvergunning(en) in de zin van de Vestigingswet Bedrijven 
1954, om het in de overeenkomst omschreven werk te mogen uitvoeren.

21.2  Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van aansprakelijkheid jegens de principaal en/of derden wegens 
het door opdrachtnemer of diens (sub)onderaannemers niet naleven van hun verplichtingen bedoeld in het vorige 
artikellid en/of bedoeld in de wet.

21.3  Op verzoek van opdrachtgever toont opdrachtnemer hem de bewijsstukken van zijn vestigingsvergunning 
en van zijn inschrijvingen bij een Bedrijfsvereniging en overeenkomstige bewijsstukken betreffende zijn eventuele 
(sub)onderaannemers.

21.4  Opdrachtnemer garandeert over de overige voor zijn werk vereiste vergunningen te beschikken.

Artikel 22 - aanvang en oplevering

22.1  Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de 
overeenkomst en moet zijn werkzaamheden zonder verstoring inpassen in het bouw- c.q. tijdschema behorende bij 
de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en de principaal. 

22.2  Opdrachtgever heeft het recht om desgewenst de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen in 
verband met de voortgang van de bouw, zonder dat opdrachtgever gehouden is om schade en kosten te vergoeden. 

22.3  Op het moment dat opdrachtnemer weet of redelijkerwijze behoort te weten dat hij zijn verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst niet op het overeengekomen tijdstip danwel binnen het overeengekomen bouw- c.q. 
tijdschema zal voltooien, is hij verplicht opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen 
onder vermelding van de feiten en omstandigheden. Onverminderd de overige gevallen van aansprakelijkheid, is 
opdrachtnemer ten opzichte van opdrachtgever aansprakelijk voor boetes die opdrachtgever aan de principaal moet 
betalen wegens te late oplevering van het werk als gevolg van het niet, niet-tijdig en/of niet-behoorlijk nakomen 
door opdrachtnemer.

22.4  Bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of 
oplevering van het werk of van overeengekomen termijnen waarbinnen opdrachtnemer zijn verplichtingen moet 
zijn nagekomen, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te 
ontbinden conform het bepaalde in art. 11 van de algemene voorwaarden zonder gehouden te zijn tot vergoeding 
van schade en kosten van opdrachtnemer.

22.5  Opdrachtnemer is verplicht om schriftelijk aan opdrachtgever te kennen te geven dat het werk klaar is om op 
te leveren, waarna opdrachtgever binnen 14 dagen het werk zal keuren en al dan niet onder voorbehoud aanvaar-
den dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigeren. Ingeval van weigering dient opdrachtnemer de gebreken 
binnen 5 werkdagen weg te nemen, onverminderd het bepaalde in art. 7:759 BW en het recht van opdrachtgever op 
schadevergoeding. 

Artikel 23 - verplichting opdrachtnemer

23.1  Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals deze door 
opdrachtgever en/of de principaal zijn gesteld en conform de overeenkomst. 

23.2  Opdrachtnemer zal zich daarbij zorgvuldig houden aan het bestek en de tekeningen en op de bouwplaats 
uitsluitend tekeningen van de laatste versie hanteren, die zijn gemerkt voor uitvoering.

23.3  Opdrachtnemer zal zich stipt gedragen naar de aanwijzingen en regelingen, die opdrachtnemer bij het 
werk ter kennis worden gebracht door of namens opdrachtgever, en staat ervoor in dat door opdrachtnemer 
ingeschakelde derden dit ook doen. 

23.4   Opdrachtnemer verplicht ook zich jegens opdrachtgever:

te beschikken over en op verzoek van opdrachtgever te tonen een geldig inschrijvingsbewijs van de Bedrijfs-a. 
vereniging en zijn vestigingsvergunning; 
opdrachtgever desgevraagd een staat van alle tewerkgestelde werknemers te overhandigen;b. 
opdrachtgever desgevraagd de loonstaten danwel de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken;c.  
alle verplichtingen jegens de door de opdrachtnemer tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;d. 
alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die e. 
verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en de toepasselijke CAO stipt na te leven;
telkenmale op verzoek van opdrachtgever een recente verklaring te verstrekken inzake zijn afdracht van f.  
loonbelasting en sociale lasten conform de wet Ketenaansprakelijkheid;
desgewenst weekrapporten op te maken volgens een door opdrachtgever te verstrekken model en deze g. 
wekelijks in te vullen en te ondertekenen en vervolgens aan opdrachtgever voor akkoord aan te bieden;
zijn administratie in te richten conform de richtlijnen van art. 16 van de Coördinatie Wet Sociale Verzekering;h. 
opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie en/of die van i.  
de principaal;
administratie en/of die van de principaal; de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt j.  
aan ARBO-beleid en milieubeleid van opdrachtgever en de door opdrachtgever in het kader van dat beleid 
benodigde informatie op eerste verzoek te verstrekken.

23.5  Verder behoren tot de verplichtingen van opdrachtnemer:

kleine werkzaamheden en leveringen te verrichten die niet expliciet in de overeenkomst zijn vermeld, maar a. 
wel benodigd zijn voor een juiste uitvoering van het werk door opdrachtnemer;
ervoor te zorgen dat opdrachtnemer tijdig en in voldoende mate beschikt over voor de uitvoering van het b. 
werk benodigde materialen en materieel, waaronder boren, frezen, werkverlichting, ladders, rolsteigers en 
materieel voor horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats;
ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van het werk door opdrachtnemer altijd een all round voorman c.  
op de bouwplaats aanwezig is, die namens opdrachtnemer tenminste bevoegd is om alle rechtshandelingen 
te verrichten ten aanzien van de feitelijke uitvoering van het werk; opdrachtgever mag er redelijkerwijs van 
uitgaan dat de op het werkterrein aanwezige voorman aldus bevoegd is; 
met opdrachtgever samen de aangebrachte en/of herstelde dakbedekking netto in het werk op te meten.d. 

Artikel 24 - organisatie bouwplaats

24.1  Opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van de bouwplaats.

24.2  Indien (tijdelijk) op de bouwplaats aanwezig, mag opdrachtnemer kosteloos gebruik maken de watervoorzie-
ning, elektriciteitsvoorzieningen, schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen, tenzij dit een onevenredig beslag 
legt op deze voorzieningen. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico, waaronder eventueel verschuldigde 
precario, te zorgen voor benodigde opslagruimte en andere ruimte, terwijl de plaatsing daarvan op de bouwplaats 
geschiedt in overleg met opdrachtgever.

24.3  Opdrachtnemer is gehouden zowel zijn eigen al eventueel door opdrachtgever ter beschikking gesteld  
materieel zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden. 

24.4  Opdrachtnemer is niet gerechtigd om reclameborden op de bouwplaats aan te brengen, tenzij anders is 
overeengekomen.

24.5  Opdrachtnemer is verplicht om de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie en van de eventueel 
door opdrachtgever ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, ondermeer voor wat 
betreft de opslag en veiligheid van materiaal en materieel en veiligheid van het uit te voeren werk.

24.6  Opdrachtgever is evenmin aansprakelijk jegens opdrachtnemer indien door staking bij opdrachtgever of bij 
derden niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik kan worden gemaakt.

24.7  Opdrachtnemer dient werkzaamheden uit te voeren en goederen te leveren binnen de op de bouwplaats 
geldende werktijden te geschieden. Hetzelfde geldt voor de vakanties en schafttijden van opdrachtnemer.  
Er wordt niet gewerkt buiten werktijden. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid danwel 
krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, 

gelden ook voor opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk zonder enige 
schadevergoedingsverplichting van opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

24.8  Het lossen van materialen en/of materieel door opdrachtnemer kan alleen na tijdige aankondiging 
geschieden binnen de op de bouwplaats geldende werktijden en wel op daartoe door opdrachtgever aangewezen 
plaatsen op en nabij de bouwplaats.

24.9  Vervoermiddelen voor aan- en afvoer van materialen en/of materieel, waaronder mobiele kranen, worden 
alleen na verkregen toestemming van opdrachtgever op de bouwplaats toegelaten. Het tijdelijk parkeren van 
vervoermiddelen in verband met het laden en lossen kan alleen plaatsvinden op daartoe door opdrachtgever 
aangewezen plaatsen op of nabij de bouwplaats zonder belemmering van het verkeer op de bouwplaats. Andere 
vervoermiddelen, zoals personenauto’s, motoren, bromfietsen en fietsen, mogen niet op de bouwplaats worden ge-
parkeerd. Het Wegenverkeersreglement is op de bouwplaats van toepassing. Voor schade aan vervoermiddelen van 
opdrachtnemer ontstaan op de bouwplaats, is opdrachtgever niet aansprakelijk. Opdrachtgever is niet aansprakelijk 
voor schade en/of andere gevolgen van het niet inachtneming van het bepaalde in dit artikellid.

24.10  Opslag van materialen en/of materieel van opdrachtnemer kan uitsluitend plaatsvinden met toestemming 
van opdrachtgever en wel op daartoe door opdrachtgever aangewezen plaatsen op en nabij de bouwplaats zonder 
dat het verkeer op de bouwplaats wordt belemmerd. 

24.11  De all round voorman van en namens opdrachtnemer is verplicht om gevolg te geven aan het verzoek van 
opdrachtgever tot het deelnemen aan geregeld overleg, zoals kick-off bespreking en bouwvergaderingen en het 
verstrekken van inlichtingen. Ook is deze voorman van en namens opdrachtnemer verplicht onmiddellijk melding 
aan opdrachtgever te maken van onderbrekingen, beëindiging en van werkzaamheden en/of leveringen door 
opdrachtnemer.

24.12  Opdrachtnemer is verplicht geen werknemers in dienst te nemen, indien zij niet door hun vorige werkgever 
ondertekende gedateerd bewijsstuk overleggen waaruit blijkt dat die dienstbetrekking met diens goedvinden is 
beëindigd.

24.13  De namen van door opdrachtnemer op het werk te werk gestelde werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder 
van opdrachtgever te worden opgegeven. De betreffende werknemers van opdrachtnemer dienen zich telkenmale 
op eerste verzoek aan opdrachtnemer te identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

24.14  Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer op de bouwplaats de toegang tot de 
bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag of wat 
dies meer zij.

24.15  Indien besloten wordt gedurende het winterseizoen door te werken is opdrachtnemer verplicht hieraan zijn 
medewerking te verlenen.

24.16  Na iedere werkdag is opdrachtnemer gehouden om de plaatsen op de bouwplaats waar opdrachtnemer het 
werk verricht op te ruimen en schoon te maken. 

24.17  Tevens dient opdrachtnemer na iedere werkdag zijn gebruikte verpakkingsmaterialen en ander bouwafval 
op te ruimen door storting in afvalcontainers van opdrachtgever. Bij gebreke daarvan of ingeval opdrachtgever 
zulks niet toestaat, dient opdrachtnemer deze voor eigen rekening en risico af te voeren van de bouwplaats en zich 
daarvan op legale wijze te ontdoen.

24.18  Voor zover deze gebruikte verpakkingsmaterialen en ander bouwafval chemisch afval is of chemische 
bestanddelen bevatten, waaronder begrepen asbest en asbest bevattende zaken, PUR, kit, lijmen, verf en andere 
schildersmaterialen, mag opdrachtnemer deze nimmer opruimen door storting in afvalcontainers van opdracht-
gever. Opdrachtnemer moet deze op legale wijze voor eigen rekening en risico van de bouwplaats verwijderen en 
afvoeren naar een legale vuilstortplaats en/of verbrandingsinstallatie. Over deze wijze van verwijdering en afvoer 
en de benodigde administratie dient opdrachtnemer vooraf overleg te plegen met opdrachtgever.

Artikel 25 - breuk en beschadigingen

25.1  Tot en met het lossen en tassen op de door opdrachtgever aangewezen plaats op of nabij de bouwplaats, 
reizen alle materialen en andere te leveren zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer. Breuk, beschadiging, 
achteruitgang of verandering in hoedanigheid en diefstal en verlies, blijven ook na het lossen en tassen voor 
rekening en risico van opdrachtnemer tot aan het akkoord van opdrachtgever van de levering. Ook schade aan 
materieel van opdrachtnemer op of nabij de bouwplaats blijft voor diens rekening en risico. Een en ander tenzij 
opdrachtnemer bewijst dat de schade is ontstaan door toedoen van opdrachtgever of door hem te werk gestelde 
derden. Bij de afwikkeling zal rekening worden gehouden met uitkeringen uit hoofde van de CAR-verzekering. 

Artikel 26 - keuring

26.1  Opdrachtgever en/of de principaal hebben te allen tijde het recht om de bestelde of geleverde goederen 
en het al dan niet in uitvoering zijnde werk en de daarvoor gebruikte goederen te (laten) inspecteren of keuren. 
Opdrachtnemer verleent daartoe zijn medewerking.

26.2  De kosten van deze keuring komen ten laste van opdrachtnemer. 

26.3  Bij afkeuring zal opdrachtnemer de afgekeurde goederen, werkzaamheden c.q. werk of deel daarvan 
kosteloos herstellen of vervangen onverminderd het bepaalde in art. 11 en onverminderd zijn gehoudenheid tot 
schadevergoeding.

26.4  Inspectie of goedkeuring behelst geen aanvaarding of afstand c.q. verwerking van enig recht en ontslaat 
opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de overeenkomst  
of de wet. 

Artikel 27 – onderhoudstermijn

27.1 Onverminderd zijn aansprakelijkheid na oplevering, is opdrachtnemer aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn 
werk gedurende de bouwtermijn overeengekomen tussen opdrachtgever en de principaal waarna uitsluitend de 
onderhoudstermijn ingaat.

27.2  De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldende onderhoudstermijn eindigt op hetzelfde moment als 
tussen de opdrachtgever en de principaal geldende onderhoudstermijn voor het gehele werk.

Artikel 28 - prijs

28.1  De in de overeenkomst vermelde prijs is vast en behelst onder meer levering franco werkterrein, het tassen en 
lossen en verticaal en horizontaal transport op het werkterrein en inclusief het bepaalde in art. 23, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

28.2  De overeengekomen prijzen zijn vermeld in Nederlandse valuta zonder doorberekening van eventuele 
koerswijzigingen en exclusief BTW.

28.3  Wijziging van lonen, prijzen, belastingen, heffingen en rechten, materialen en andere kosten worden niet 
verrekend.

28.4  In de prijs is onder meer inbegrepen levering van goederen franco werk en het tassen en lossen daarvan 

Artikel 29 - meerwerk

29.1  Meerwerk van opdrachtnemer kan uitsluitend in rekening worden gebracht, indien dat tevoren schriftelijk is 
overeengekomen. 

Artikel 30 - vertraging

30.1  Indien opdrachtgever van oordeel is dat de uitvoering van de door opdrachtnemer te verrichten leveringen 
en/of werkzaamheden zodanig geschiedt dat vertraging in het werk of een deel daarvan ontstaat of dreigt te 
ontstaan, is opdrachtgever bevoegd de verdere uitvoering van de leveringen en werkzaamheden zelf of door een 
ander te doen verrichten. 

30.2  Indien opdrachtnemer, na door opdrachtgever schriftelijk gesommeerd te zijn, nalaat de voortgang van de 
levering en/of werkzaamheden binnen de bij de sommatie gestelde termijn op afdoende wijze te bespoedigen en/of 
deze naar de gestelde eisen te voltooien, en opdrachtnemer de overeenkomst opzegt, zal opdrachtgever in dat geval 
tot geen enkele vergoeding gehouden zijn, ook niet de in art. 7:764 lid 2 BW bedoelde winstderving. In dat geval 
zullen alle voor opdrachtgever ontstane kosten en schade voor rekening van opdrachtnemer komen. 

30.3  Ten aanzien van de kosten en schade bedoeld in het vorige artikellid zal de boekhouding en administratie 
van opdrachtgever als volledig bewijs gelden behoudens tegenbewijs. 

30.4  Opdrachtgever zal in geval als bedoeld in het eerste artikellid ook gerechtigd zijn om het op de bouwplaats 
aanwezige, door de opdrachtnemer gebruikte materieel voor voltooiing van het door opdrachtnemer te verrichten 
werk te gebruiken of te doen gebruiken. 

30.5  Voor zover in de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en de principaal een kortings- of boete-
clausule geldt, zal opdrachtgever deze korting en/of boete aan opdrachtnemer opleggen, indien de vertraging in de 
uitvoeringsduur van het door opdrachtgever te verrichten werk aan opdrachtnemer is toe te rekenen onverminderd 
haar recht op schadevergoeding. 

Artikel 31 - facturering

31.1  Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld bij art. 35 bij de wet op de Omzetbelasting 1968, terwijl 
de opdrachtnemer daarop tevens dient te vermelden:

naam, adres en woon-/vestigingsplaats van de opdrachtnemer;• 
zijn aansluitingsnummer bij de Bedrijfsvereniging;• 
zijn loonbelastingnummer;• 
het nummer van de overeenkomst en van het werk;• 
werk en plaats van uitvoering; • 
tijdvak en verrichte prestatie; • 
het bedrag van de loonsom, als bedoeld bij de Coördinatie Wet Sociale Verzekeringen, dat in het • 
factuurbedrag is begrepen;

het bedrag van de omzetbelasting, als bedoeld bij de Verleggingsregeling BTW, indien toepasselijk.• 

Artikel 32 - betaling

32.1    Betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema en bij gebreke daarvan,  
60 dagen na oplevering van het werk. 

32.2    Opdrachtgever is pas gehouden tot betaling, nadat:

opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop de termijnbetaling betrekking heeft naar genoe-a. 
gen van opdrachtgever heeft opgeleverd en dit werk of deel daarvan door opdrachtgever is goedgekeurd en;
opdrachtgever een factuur die voldoet aan het bepaalde in de algemene voorwaarden heeft ontvangen en;b. 
opdrachtnemer schriftelijk voldoende heeft aangetoond dat hij de werknemers, die de overeenkomst hebben c.  
uitgevoerd, het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat de opdrachtnemer de voor deze werknemers 
verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelastingen betaald heeft, danwel voldoende aannemelijk 
heeft gemaakt dat deze verplichtingen nagekomen zullen worden.

32.3   Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om het in de facturen begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale 
lasten te betalen aan opdrachtnemer door middel van storting op de G-rekening van de onderaannemer, die deze 
ingevolge de wet Ketenaansprakelijkheid moet aanhouden. Indien opdrachtgever aldus betaalt, is onderaannemer 
verplicht het bepaalde in art. 16b lid 7 Coördinatiewet Sociale Verzekeringen stipt na te komen.

32.4   Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de in de facturen begrepen bedragen aan loonbelasting en  
sociale lasten aan onderaannemer of aan opdrachtnemer te betalen door middel van rechtstreekse storting 
op naam van opdrachtnemer op de rekeningen van onderscheidenlijk de Ontvanger der Belastingen en de 
Bedrijfsvereniging.

32.5   Opdrachtgever zal de betaling doen binnen zestig dagen nadat hij daartoe verplicht is.

Artikel 33 - uitbesteding

33.1   Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever, mag opdrachtnemer de overeenkomst of 
enig deel daarvan niet door een derde laten uitvoeren.

33.2   Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever, mag opdrachtnemer bij de uitvoering 
van de overeenkomst of een deel daarvan geen gebruik maken van door een derde ter beschikking gestelde 
(‘uitgeleende’) arbeidskrachten.

33.3   Bedoelde toestemming zal in ieder geval niet worden verleend indien opdrachtnemer niet naar genoegen van 
opdrachtgever heeft aangetoond dat de derde zijn verplichtingen tot betaling van premies uit hoofde van sociale 
en volksverzekeringen en van belastingen zal en zal kunnen voldoen en de voor het uitlenen van arbeidskrachten 
vereiste vergunning heeft. In geval van toestemming is opdrachtnemer verplicht om de administratieve voorschriften 
volgens artikel 16b lid 10 c.q. 16a lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekeringen stipt na te leven.

33.4   Indien opdrachtnemer met bedoelde toestemming van opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk 
laat uitvoeren door een derde, dient dit te geschieden door middel van en worden vastgelegd in een schriftelijk 
contract waarvan de bepalingen van de overeenkomst deel uit dienen te maken, in die zin dat de opdrachtgevende 
opdrachtnemer daarin de positie van opdrachtgever inneemt en de opdrachtnemende derde die van opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer zal daarbij aan de derde bij wijze van kettingbeding de verplichtingen bedoeld in de artikelen 31, 
32 en 33 aan de derde(n) opleggen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van gelijk aan het deel van 
de aanneemsom dat als loonkostenbestanddeel wordt aangemerkt, onverminderd het recht van opdrachtgever op 
volledige schadevergoeding.

33.5   Een eventuele uitbesteding van het werk door en/of uitlening van arbeidskrachten aan opdrachtnemer laat 
zijn verplichtingen jegens opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onverlet. 

Artikel 34 - cessie en verpanding

34.1  Het is opdrachtnemer verboden zijn vorderingen op hoofdaannemer zonder diens voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden over te dragen, te cederen, te verpanden of anderszins 
te bezwaren. Indien opdrachtgever een dergelijke toestemming verleent, zal zich dit nimmer uitstrekken over de 
vorderingen van de opdrachtnemer voor zover dit het in de facturen begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale 
lasten betreft, tenzij de toestemming uitdrukkelijk vermeldt ook op dat deel van de vordering betrekking te hebben.

Artikel 35 - wetten, voorschriften en VGM-plan

35.1  Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen, waaronder 
begrepen de wetten en verordeningen van de overheid, waaronder die aangaande veiligheid, gezondheid en 
milieu, die opdrachtgever krachtens de door hem met de principaal gesloten overeenkomst bij de uitvoering van het 
werk stipt behoort na te leven en in acht te nemen.

35.2  Opdrachtnemer is verplicht alle voorwaarden, voorschriften, bepalingen, verordeningen, de wetten en 
besluiten, waaronder die aangaande veiligheid, gezondheid en milieu, betrekking hebbende op het door hem uit te 
voeren werk na te leven en in acht te nemen, zoals opdrachtgever dit zou moeten doen indien hij dit zelf zou uitvoe-
ren. Dit geldt voor zowel werkmethoden als werkmethoden, materieel als materialen. Tevens dient opdrachtnemer 
met betrekking tot het werk te zorgen voor voldoende veiligheidsvoorlichting aan zijn personeel en eventueel door 
hem ingeschakelde derden. 

35.3  Opdrachtnemer dient zich tevens te conformeren aan het VGM-beleidsplan van opdrachtgever en het daaruit 
afgeleide VGM-projectplan dat van toepassing is op het werk. Verder dient opdrachtnemer zich te conformeren aan 
de overige veiligheids-, gezondheids- en milieuprocedures, waaronder die van de principaal, indien en voor zover 
die op de overeenkomst van toepassing zijn. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen (schadevergoedings)
vorderingen van derden, voor zover opdrachtnemer deze veroorzaakt door niet-naleving van zijn verplichtingen 
bedoeld in dit artikellid.

Artikel 36 - schade en verlies

36.1  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor het materieel, de materialen en de goederen, behorende bij zijn deel 
van het werk, waaronder begrepen schade door diefstal, verlies en terugloop in waarde.

36.2  Indien door opdrachtgever of de principaal ten behoeve van de bouw een CAR-verzekering is afgesloten, kan 
opdrachtnemer inzage daarin verkrijgen.

36.3  Opdrachtnemer dient, evenals opdrachtgever, de verplichtingen van opdrachtgever, die aan de  
CAR-verzekering zijn verbonden, in acht te nemen en na te komen.

36.4  Bij schade als gevolg van vandalisme of diefstal aan goederen die door opdrachtnemer op het werk zijn 
aangevoerd, maar nog niet in het werk zijn opgenomen, is opdrachtgever niet aansprakelijk en kan opdrachtnemer 
ter zake geen beroep doen op de CAR-verzekering.

Artikel 37 - overheidsmaatregelen

37.1  Overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, die tot gevolg hebben dat het werk van opdrachtgever of het 
deel daarvan dat opdrachtnemer dient uit te voeren, wordt stilgelegd, geschorst of anderszins wordt onderbroken, 
gelden ten opzichte van partijen als overmacht. Aanspraken van partijen op derden betreffende de gevolgen van de 
verhindering blijven door het bepaalde in dit artikellid onverlet, evenals de aanspraak van opdrachtgever.

Artikel 38 - verhaal

38.1  Voor alle bedragen waarvoor de overheid, bedrijfsverenigingen of andere instanties zich op opdrachtgever 
verhalen wegens niet nagekomen verplichtingen van opdrachtnemer en/of diens (sub)onderaannemers, heeft op-
drachtgever voor de som van al die bedragen verhaal op opdrachtnemer. Hetzelfde geldt ten aanzien van hetgeen 
opdrachtgever als gevolg van de bepalingen van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven 
aan werknemers van opdrachtnemer of van diens (sub) onderaannemers mocht hebben te voldoen.

    ***


