door haar geleden schade.
Voorwaarden betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en
het verrichten van diensten door derden, alsmede betreffende het
inkopen van materialen en andere zaken van derden, gedeponeerd
door de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) ter
Grife van de Rechtbank te Rotterdam op 19 juni 2003.
I. ALGEMEEN
1. Denities
- “de Onderneming”: de gebruiker van deze Voorwaarden;
- “Opdrachtnemer”: iedere rechtspersoon, onderneming of
natuurlijk persoon die zich jegens de Onderneming verbindt
om buiten dienstbetrekking werkzaamheden uit te voeren en/of
diensten te verrichten, al dan niet gepaard gaande met het
leveren van zaken welke daartoe nodig zijn;
- “Leverancier”: de rechtspersoon, onderneming of natuurlijk persoon
met wie de Onderneming een overeenkomst sluit tot het leveren
van materialen, andere roerende zaken of diensten als hieronder
nader gedenieerd;
- “Zaken”: alle materialen en overige zaken welke Leverancier
gehouden is aan de Onderneming te leveren, waaronder begrepen
onderdelen, certicaten, documenten, computerprogrammatuur,
en dergelijke, alsmede alle werkzaamheden en diensten verband
houdende met die levering;
- “Onderaannemer(s)”: eenieder die door de Opdrachtnemer/
Leverancier wordt ingeschakeld bij het uitvoeren van werkzaamheden,
het verrichten van diensten en het leveren van Zaken;
- “Tewerkgestelde(n)”: alle personen die door Opdrachtnemer,
Leverancier, enige Onderaannemer, dan wel door of via enige derde
in het kader van de overeengekomen werkzaamheden, diensten of
leveranties tewerkgesteld zijn of zullen worden.
2. Toepassingsgebied
2.1_Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de
Onderneming opgestelde aanbiedingen en ontvangen offertes, en alle
tussen haar en de Opdrachtnemer/Leverancier gesloten overeenkomsten
strekkende tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten
van diensten anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of
dienstbetrekking, alsmede strekkende tot het inkopen van Zaken, een
en ander in de meest brede zin des woords, en al dan niet rechtstreeks
totstandgekomen.
2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden of van de met de
Onderneming gesloten overeenkomsten zullen slechts geldig zijn indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard.
3. Geheimhouding
3.1_Opdrachtnemer/Leverancier is verplicht tot absolute
geheimhouding tegenover derden van het bestaan van de overeenkomst
en van al hetgeen hem uit hoofde van de overeenkomst en/of enige
samenwerking met de Onderneming ter kennis is gekomen ter zake van
de bedrijfsaangelegenheden van de Onderneming, zulks in de ruimste
zin des woords, hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften,
modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen en dergelijke.
3.2_Opdrachtnemer/Leverancier zal de in dit artikel genoemde
verplichtingen tevens opleggen aan Tewerkgestelden en Onderaannemers,
en hij staat er voor in dat ook laatstgenoemden absolute geheimhouding
zullen betrachten.
4. Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtnemer/Leverancier niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met
de Onderneming gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede
grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtnemer/Leverancier niet
in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de
Onderneming te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance
van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan
niet tot zekerheid - van het bedrijf van de Opdrachtnemer/Leverancier,
waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn
vorderingen, is de Onderneming gerechtigd om zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij haar verplichtingen uit hoofde
van deze overeenkomst(en) op te schorten, hetzij deze geheel of
ten dele te ontbinden, zulks zonder dat de Onderneming tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder
toekomende rechten, zoals haar recht vergoeding te vorderen van alle

5. Verpanding of overdracht van vorderingen
Opdrachtnemer/Leverancier is niet gerechtigd zijn vordering op de
Onderneming te verpanden of anderszins te bezwaren, noch bestaat
het recht deze vordering aan derden over te dragen.
6. Levertijd en overeengekomen termijnen
6.1_Opdrachtnemer/Leverancier is verplicht de overeengekomen
termijnen, levertijden en/of andere fatale data strikt aan te houden.
Van iedere (dreigende) vertraging dient Opdrachtnemer/Leverancier
de Onderneming onder opgave van redenen onverwijld in kennis te
stellen. In geval van overschrijding van de levertijd, de overeengekomen
termijnen of andere fatale data, zonder dat dit tevoren door de
Onderneming is geaccepteerd, behoudt laatstgenoemde zich in alle
gevallen het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
vereist is, en onverminderd haar overige wettelijke en contractuele
rechten, zoals vergoeding van alle door de Onderneming geleden
schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd, en vergoeding
van de boete als vastgesteld in art. 6.5.
6.2_Op eerste verzoek van de Onderneming zal Opdrachtnemer/
Leverancier een werk- of productieschema verstrekken waarin de
planning van de uit te voeren werkzaamheden en/of de levering,
fabricage en montage van de Zaken staat weergegeven en waarin
al die informatie wordt verstrekt welke de Onderneming van belang
acht. Voorts zal Opdrachtnemer/Leverancier op eerste verzoek van
de Onderneming voortgangsrapporten verstrekken welke duidelijk de
stand van zaken van dat moment weergeven.
6.3_Opdrachtnemer/Leverancier en diens Onderaannemers zijn
verplicht om al het mogelijke te doen om een opgelopen vertraging
wederom ongedaan te maken. Het verrichten van werkzaamheden
in overwerk en op zaterdagen en zondagen, alsmede het aantrekken
van extra capaciteit en/of (na verkregen schriftelijke goedkeuring van
de Onderneming) het aanvullend uitbesteden van werkzaamheden of
andere maatregelen in welke vorm dan ook, behoren mede tot deze
verplichting. De extra kosten om vertragingen in te lopen komen voor
rekening van Opdrachtnemer/Leverancier.
6.4_De Onderneming is gerechtigd haar betalingsverplichtingen
jegens Opdrachtnemer/Leverancier op te schorten totdat is vastgesteld
welk bedrag de Onderneming wegens schade en kosten van
Opdrachtnemer/Leverancier te vorderen heeft wegens overschrijding
van de levertijd, de overeengekomen termijnen of enige andere fatale
datum als bedoeld in artikel 6.
6.5_Wanneer de levertijd, enige overeengekomen termijn of
enige andere fatale datum als nader omschreven in art. 6.1 door de
Opdrachtnemer/Leverancier wordt overschreden, is Opdrachtnemer/
Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd aan de
Onderneming, zulks met een minimum van EUR 250,00 voor iedere
dag vertraging en tot een maximum van 10% van de overeengekomen
aanneemsom, prijs of vergoeding en onverminderd de verplichting van
Opdrachtnemer/Leverancier tot vergoeding van de als gevolg van die
overschrijding door de Onderneming geleden schade.
7. Opslag
7.1_De Onderneming kan toestaan dat op nader overeen te komen
voorwaarden door Opdrachtnemer of Leverancier gebruik wordt gemaakt
van de aan de Onderneming toebehorende opslagterreinen en/of
loodsen, welke toestemming op ieder door de Onderneming gewenst
moment weer kan worden ingetrokken indien daarvoor volgens de
Onderneming redenen zijn.
7.2_De in het vorige lid bedoelde opslag geschiedt geheel voor
risico van Opdrachtnemer/Leverancier, hetgeen betekent dat de
Onderneming nimmer aansprakelijk is voor enige aan de opgeslagen
Zaken toegebrachte schade. Voor zover Opdrachtnemer/Leverancier
zaken van derden opslaat, vrijwaart hij ter zake hiervan de Onderneming
tegen aanspraken van die derden.
8. Verwijdering (milieu)afval
8.1_Opdrachtnemer/Leverancier is verplicht om dagelijks alle door
hem of onder zijn verantwoordelijkheid geproduceerde afval, emballage,
chemisch afval, en dergelijke op een verantwoorde wijze te verwijderen,
zulks na overleg met de Onderneming.
8.2_Chemisch afval dient apart te worden verwijderd op een wijze
die volledig voldoet aan de met betrekking daartoe geldende milieu-eisen
en voorschriften. Opdrachtnemer/Leverancier verplicht zich om bij de
verwijdering van chemisch afval telkens een verklaring af te geven

waarin de toxische eigenschappen van het te verwijderen product zijn
aangegeven.
8.3_De extra kosten voor de Onderneming ontstaan ter zake van het
verwerken of verwijderen van enig afval als bedoeld in dit artikel zullen
bij de Opdrachtnemer/Leverancier in rekening worden gebracht.
8.4_Opdrachtnemer/Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart
de Onderneming tegen alle schade die door laatstgenoemde of door
enige derde wordt geleden als gevolg van het niet, niet voldoende, niet
naar behoren of niet tijdig verwijderen van het (al dan niet chemisch)
afval als bedoeld in dit artikel.

geen loonbelasting verschuldigd zijn in Nederland ten aanzien van hun
werkzaamheden verricht voor de Onderneming dient Opdrachtnemer
een verklaring in de zin van art. 27, lid 7 Wet op de Loonbelasting
1964 te overleggen.
13.2_Opdrachtnemer zal de Onderneming op eerste verzoek
telkenmale wanneer dat door laatstgenoemde wordt gewenst de
loonstaten van de Tewerkgestelden ter inzage verstrekken, alsmede
schriftelijk opgave doen van de plaats of plaatsen waar door die
Tewerkgestelden werk is verricht en van de op die plaats(en) door die
Tewerkgestelden gewerkte uren.

9. Wijzigingen
9.1_De Onderneming is gerechtigd om van Opdrachtnemer/
Leverancier te verlangen dat door de Onderneming gewenste wijzigingen
in de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Zaken en/of
diensten worden uitgevoerd.
9.2_Indien de in art. 9.1 genoemde wijzigingen naar het oordeel van
Opdrachtnemer/Leverancier gevolgen hebben voor de overeengekomen
prijs, aanneemsom of vergoeding, dan wel voor de overeengekomen
levertijd of tijdsduur, zal de Onderneming hieromtrent onverwijld,
maar in ieder geval binnen acht dagen na de kennisgeving van de
verlangde wijziging, schriftelijk worden geïnformeerd. Wanneer deze
door Opdrachtnemer/Leverancier aangegeven gevolgen naar het
oordeel van de Onderneming onredelijk zijn gezien de aard en de
omvang van de voorgestelde wijziging, heeft de Onderneming het recht
de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtnemer/Leverancier te ontbinden. Een ontbinding op grond
van dit artikel geeft geen der partijen enig recht op vergoeding van
enigerlei schade.

14. Nakoming verplichtingen sociale verzekeringswetten en
loonbelasting
14.1_Opdrachtnemer staat jegens de Onderneming in voor de tijdige
nakoming van al zijn verplichtingen ten aanzien van de Tewerkgestelden
als voortvloeiende uit de laatstgeldende regelgeving en sociale
verzekeringswetten, zoals (doch niet beperkt tot) AOW, ANW, AWBZ,
AKW, ZW, WW, WAO en ZFW, en als voortvloeiende uit de Wet op
de Loonbelasting.
14.2_Opdrachtnemer is verplicht om de Onderneming op haar
eerste verzoek voorafgaande aan of op enig moment na de aanvang van
de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden een schriftelijke
opgave te verstrekken van de naam en het adres van de uitvoeringsinstelling waarbij Opdrachtnemer is ingeschreven. Opdrachtnemer is verder
verplicht om alle overige gegevens welke de Onderneming in dit verband
van belang acht op eerste verzoek te verstrekken, zoals het nummer
waaronder Opdrachtnemer bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, zijn
geldig bewijs van inschrijving bij het UWV, en dergelijke.
14.3_Opdrachtnemer is verplicht de Onderneming telkenmale op
haar eerste verzoek een recente Verklaring Betaalgedrag van het UWV
en de belastingdienst te overleggen (betrekking hebbend op zichzelf
en/of op Onderaannemers) die niet ouder mag zijn dan drie maanden,
een en ander als bedoeld in het kader van de in de WKA vastgestelde
richtlijnen.
14.4_Opdrachtnemer zal ten genoegen van de Onderneming moeten
aantonen dat hij en de eventueel in te schakelen Onderaannemers een
voldoende administratie voert waaraan duidelijk kan worden ontleend
welke bedragen voor premies ter zake van de sociale verzekeringswetten
en voor loonbelasting ten aanzien van de Tewerkgestelden zijn
verschuldigd.
14.5_De Onderneming heeft steeds het recht om de door
Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies en
loonbelasting in te houden op de aan Opdrachtnemer te betalen bedragen
en namens Opdrachtnemer aan het UWV respectievelijk de Ontvanger
der Rijksbelastingen te voldoen.
14.6_Onverminderd het hiervoor bepaalde is Opdrachtnemer op
eerste verzoek van de Onderneming verplicht een G-rekening te openen
en een G-rekeningovereenkomst te sluiten, een en ander als bedoeld
in artikel 35, lid 5 Invorderingswet 1990 respectievelijk artikel 16b, lid 5
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, alsmede met de Onderneming
een overmakingsovereenkomst te sluiten welke voldoet aan de daaraan
in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gestelde eisen. De
Onderneming zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar
aan Opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt
gevormd door de bedragen die ten aanzien van de Tewerkgestelden
zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over
te maken. Deze overmaking strekt de Onderneming tot kwijting voor
het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en
zo lang Opdrachtnemer de Onderneming nog niet schriftelijk van het
geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld, zal de
Onderneming gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom
of de koopsom in te houden.
14.7_De Onderneming is bevoegd de nakoming van iedere
verplichting jegens Opdrachtnemer uit welken hoofde ook, op te schorten
in het geval de Onderneming gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel
niet zal nakomen of niet is nagekomen. De Onderneming is te allen
tijde gerechtigd haar schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met
haar regresvordering op Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16g
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of artikel 56 Invorderingswet
1990, ongeacht of deze regresvordering opeisbaar of voor dadelijke
vereffening vatbaar is.
14.8_In het geval de Onderneming op grond van artikel 16a
of 16b Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of artikel 34 of
35 Invorderingswet 1990 aansprakelijk wordt gesteld voor de door
Opdrachtnemer verschuldigde premies of belastingen, of de kans bestaat

10. Keuring en beproeving
10.1_De Onderneming of enige door haar aangewezen derde
heeft te allen tijde het recht de bestelde Zaken, de uitgevoerde
werken, en dergelijke waar dan ook te (doen) keuren of te (doen)
beproeven. Opdrachtnemer/Leverancier verschaft alle voor een keuring
of beproeving benodigde informatie, faciliteiten en hulpmiddelen.
10.2_Goedkeuring of beproeving ontslaat Opdrachtnemer/
Leverancier niet van enige garantie, aansprakelijkheid of andere
contractuele verplichtingen als voortvloeiend uit de overeenkomst. Indien
de Zaken, geleverde materialen, uitgevoerde werkzaamheden, etc. door
de Onderneming worden afgekeurd, levert dit voor Opdrachtnemer/
Leverancier geen reden op tot verlenging van de overeengekomen
tijdsbepalingen.
11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1_Op alle met de Onderneming gesloten overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.
11.2_Alle geschillen welke direct of indirect voortvloeien uit de met
de Onderneming gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin de
Onderneming is gevestigd.
12. Beslissende tekst
De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is de authentieke, hetgeen
betekent dat indien een vertaling van deze Voorwaarden wordt gebruikt, in
geval van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of interpretatieverschillen
steeds de Nederlandse tekst bepalend en doorslaggevend is.
II. HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN EN HET
VERRICHTEN VAN DIENSTEN
13. Opgave gegevens Tewerkgestelden
13.1_Opdrachtnemer dient de Onderneming op eerste verzoek, op
de tijdstippen en met de frequenties als door de Onderneming gewenst,
een schriftelijke opgave te verstrekken van alle Tewerkgestelden,
bevattende hun naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum
en -plaats en sonummer, voorts van al deze Tewerkgestelden een
afschrift van een document als bedoeld in artikel 1 Wet op de
Identicatieplicht (Stb. 1993, 660), alsmede alle overige door de
Onderneming gewenste gegevens van de Tewerkgestelden. Wijzigingen
in deze gegevens zullen eveneens onverwijld en schriftelijk aan
de Onderneming worden doorgegeven. Voor Tewerkgestelden
met een nationaliteit van een niet EU-staat dient Opdrachtnemer
tevens een afschrift van hun werkvergunning alsmede van hun
arbeidsvoorwaarden te verschaffen. Voor Tewerkgestelden uit een
EU-staat dient Opdrachtnemer een detacheringsverklaring in de zin
van EG Verordening 1408/71 te verschaffen. Voor Tewerkgestelden die

dat dit zal geschieden, is Opdrachtnemer verplicht de Onderneming te
voorzien van alle informatie teneinde laatstgenoemde zoveel mogelijk
in staat te stellen te bewijzen dat de niet-betaling van die schulden noch
aan haar, noch aan Opdrachtnemer, noch aan enige Onderaannemer
te wijten is.
15._Uitbesteding van werkzaamheden en diensten door
Opdrachtnemer
15.1_Opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeengekomen
werkzaamheden door derden te doen uitvoeren via een overeenkomst
tot onderaanneming dan wel gebruik te maken van door derden
ter beschikking gestelde (“ingeleende”) arbeidskrachten, tenzij de
Onderneming daarvoor een schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
15.2_Wanneer Opdrachtnemer na verkregen schriftelijke toestemming
van de Onderneming enig deel van de overeengekomen werkzaamheden
door derden zal doen uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een
overeenkomst waarin de artikelen 13 t/m 15 van deze Voorwaarden
op identieke wijze zijn opgenomen, waarbij dan zal gelden dat
Opdrachtnemer daarin de positie van de Onderneming inneemt en de in
te schakelen derde die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gehouden
om op eerste verzoek van de Onderneming aan laatstgenoemde
bewijs te tonen van het feit dat bovengenoemde artikelen inderdaad
zijn opgenomen in de overeenkomst met enige Onderaannemer door
de in de vorige alinea genoemde overeenkomst onverwijld aan de
Onderneming ter kennis te brengen en ter inzage te verstrekken.
15.3_In geval van niet-nakoming door Opdrachtnemer van één van
de in dit artikel vervatte verplichtingen verbeurt hij aan de Onderneming
een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging in aanmerking
komende boete ten belope van 10% van de tussen de Onderneming en
Opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het
recht van de Onderneming om bovendien de overeenkomst op deze
grond te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
16. Toegang
16.1_De Onderneming heeft het recht om Tewerkgestelden de
toegang tot haar terreinen te weigeren en/of hen daarvan te verwijderen
dan wel van Opdrachtnemer te verlangen dat hij Tewerkgestelden door
anderen vervangt wanneer daartoe volgens de Onderneming redenen
aanwezig zijn.
16.2_Iedere Tewerkgestelde is desgevraagd verplicht zich bij
betreding van de terreinen van de Onderneming te legitimeren.
17. Orde, veiligheid, hinder en milieu
17.1_Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid waaronder de overeengekomen werkzaamheden
worden uitgevoerd en hij dient zich te houden aan alle van toepassing
zijnde wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften op het gebied
van orde, veiligheid, hinder, milieu, en dergelijke, aan de voorschriften
van het desbetreffende classicatiebureau indien van toepassing,
alsmede aan de ter plaatse geldende voorschriften en regels van de
Onderneming op deze gebieden.
17.2_Opdrachtnemer is verplicht om de Tewerkgestelden te
instrueren over de geldende wetten, regelgevingen, voorschriften, en
dergelijke, de bij de Onderneming geldende voorschriften daaronder
begrepen, en hij staat er voor in dat de Tewerkgestelden al deze wetten,
regels, voorschriften, en dergelijke zullen naleven.
17.3_Opdrachtnemer is verplicht met inachtneming van alle relevante
wettelijke voorschriften en de bij de Onderneming geldende regels en
voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu erop toe te zien dat
de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de veiligheid van
alle personen die zich op het bedrijfsterrein/object van de Onderneming
bevinden, zo goed mogelijk is gewaarborgd en hun gezondheid is
beschermd.
17.4_Opdrachtnemer vrijwaart de Onderneming tegen alle schades
en overige negatieve gevolgen welke voor de Onderneming voortvloeien
uit de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel.
17.5_Opdrachtnemer heeft de verplichting er voor te zorgen dat de
risico’s van iedere vorm van schade of aansprakelijkheid als voortvloeiend
uit dit artikel deugdelijk zijn verzekerd, en dat in de polis het eventuele
door verzekeraars op de Onderneming en/of haar opdrachtgevers uit
te oefenen regresrecht wordt uitgesloten. Indien de Onderneming zulks
wenst zal de polis op voorhand aan haar ter inzage en goedkeuring
worden voorgelegd.
18. Gereedschappen en andere hulpmiddelen
18.1_De Onderneming kan desgewenst onder daartoe met de
Opdrachtnemer overeen te komen voorwaarden gereedschappen,

werktuigen en/of andere hulpmiddelen ter beschikking stellen, met dien
verstande dat klein handgereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen nimmer door de Onderneming ter beschikking zullen worden gesteld.
18.2_Bij gebruik van aan de Onderneming in eigendom toebehorende
werktuigen, gereedschappen en hulpmiddelen door Opdrachtnemer,
Onderaannemers of door enige derde zal de Opdrachtnemer zich
ervan vergewissen dat deze materialen in goede staat verkeren, en is
Opdrachtnemer gehouden eventuele gebreken te melden, onverminderd
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als nader geregeld in art. 19.
18.3_Bij gebruik van werktuigen, gereedschappen en hulpmiddelen
door Opdrachtnemer, enige Onderaannemer of enige derde die
eigendom zijn van anderen dan de Onderneming, dient Opdrachtnemer
zich ervan te vergewissen dat deze voldoen aan de wettelijke
(veiligheids-)eisen alsmede aan de door Onderneming daaraan te stellen
eisen van veiligheid, onverminderd Opdrachtnemer’s aansprakelijkheid
ingevolge het bepaalde in art. 19.
19. Aansprakelijkheid
19.1_De Onderneming is jegens Opdrachtnemer, jegens
Onderaannemers en jegens Tewerkgestelden niet aansprakelijk
voor enige in verband met de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden geleden schade van welke aard dan ook.
19.2_Opdrachtnemer is jegens de Onderneming en/of haar
werknemers en/of de eventuele Onderaannemers en/of diens
werknemers en/of enige andere derde alsmede al diens nabestaanden
aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die aan
(één van) hen door Opdrachtnemer en/of Tewerkgestelden wordt
toegebracht in verband met de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden.
19.3_De aansprakelijkheid als genoemd in het vorige lid geldt
evenzeer indien de schade wordt veroorzaakt door of aan werktuigen,
gereedschappen of andere hulpmiddelen die door Opdrachtnemer dan
wel Tewerkgestelden gebruikt worden.
19.4_Opdrachtnemer vrijwaart de Onderneming tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook
welke schade aan die derden in verband met de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden is of wordt toegebracht.
19.5_Opdrachtnemer is verplicht om onverwijld elk geval waarbij in
het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
schade van welke aard dan ook wordt toegebracht aan Zaken of
personen bij de Onderneming te melden en ter zake daarvan een rapport
op te maken waarin de toedracht van het ongeval wordt vastgelegd,
zodanig dat daaruit kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval
het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen
ter voorkoming van dat ongeval.
19.6_Onverminderd het hiervoor bepaalde is Opdrachtnemer
verplicht een verzekering te sluiten die hem genoegzaam verzekert tegen
aansprakelijkheidsrisico’s als voortvloeiend uit de met de Onderneming
gesloten overeenkomst voor een minimumbedrag van EUR 2 miljoen.
Indien de Onderneming zulks wenst zal de polis op voorhand aan haar
ter inzage en goedkeuring worden voorgelegd door Opdrachtnemer.
20. Niet-nakoming verplichtingen
Opdrachtnemer zal met betrekking tot de in deze Voorwaarden vervatte
verplichtingen alsmede met betrekking tot alle overige verplichtingen
die voor hem uit de overeenkomst betreffende de uitvoering van een
werk met de Onderneming voortvloeien, in gebreke zijn door de enkele
niet-nakoming daarvan; een ingebrekestelling of sommatie zal daartoe
niet vereist zijn.
III.

HET LEVEREN VAN MATERIALEN

21. Prijzen
Alle prijzen zijn totale netto eindprijzen, vast en onverrekenbaar,
luidende in Euro’s, en gelden franco plaats van levering, exclusief
omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking. Prijsverhogingen na
het totstandkomen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening
van Leverancier.
22. Plaats van levering
22.1_De plaats van levering is aangegeven in de bestelling. Bij
foutieve adressering door Leverancier zijn de meervrachtkosten voor
zijn rekening. Indien de prijzen “af-fabriek” zijn overeengekomen, dienen
de leveringen toch franco plaats van levering plaats te vinden, in welk
geval de vrachtkosten in rekening kunnen worden gebracht.
22.2_Indien de Zaken door of namens de Onderneming worden
afgehaald, dient Leverancier hulp bij het inladen te verlenen zonder

daarvoor kosten in rekening te brengen.
22.3_Leverancier wordt pas geacht te hebben geleverd wanneer
hij niet alleen de Zaken, maar ook de daarbij behorende onderdelen,
accessoires en hulpmiddelen, alsmede alle bijbehorende documentatie
(zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings-, garantie- en classicatiecerticaten, service manuals, instructieboeken en handleidingen) ter
beschikking van de Onderneming heeft gesteld.
23. Transportrisico en verzekering
23.1_Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport van
de te leveren Zaken voor rekening en risico van Leverancier en zullen
de Zaken worden afgeleverd op de door de Onderneming aan te geven
locatie.
23.2_Leverancier is verplicht een transportverzekering te sluiten die
hem genoegzaam verzekert tegen alle gangbare risico’s van vervoer,
ongeacht of dit vervoer plaatsvindt door de lucht, via rails, over de weg,
of via zee- of binnenvaart. Leverancier dient er voor te zorgen dat de
Onderneming als medeverzekerde op de polis wordt vermeld. Indien
gewenst door de Onderneming zal de polis op voorhand aan haar ter
inzage en ter goedkeuring worden overhandigd.
24. Eigendomsovergang en risico
De overgang van eigendom en risico op de Onderneming vindt plaats
zodra de Zaken door de Onderneming in ontvangst zijn genomen. In
geval van afkeuring berusten eigendom en risico van de betrokken Zaken
bij Leverancier vanaf de datum van verzending van de desbetreffende
mededeling aan Leverancier.
25. Door de Onderneming ter beschikking te stellen Zaken
25.1_Alle Zaken, welke door de Onderneming voor de uitvoering
van een opdracht aan Leverancier ter beschikking worden gesteld,
waaronder begrepen (elektronische) tekeningen, modellen, matrijzen,
computersoftware, gereedschappen, specicaties, bestekken, instructies,
en dergelijke, worden franco toegezonden en blijven onder alle
omstandigheden eigendom van de Onderneming. Indien en zodra
Leverancier de fabricage heeft voltooid respectievelijk op andere
wijze de werkzaamheden heeft verricht in het kader waarvan de
Zaken aan hem ter beschikking zijn gesteld, zal hij deze aan de
Onderneming retourneren, bij gebreke waarvan de Onderneming betaling
kan aanhouden totdat al deze Zaken zijn teruggezonden en/of op de
betaling in mindering kan brengen de kosten gemoeid met vervanging
van het niet-teruggezondene.
25.2_Leverancier zal de door de Onderneming ter beschikking
gestelde Zaken noch mogen gebruiken noch doen of laten gebruiken
door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten
van de levering aan de Onderneming, tenzij de Onderneming uitdrukkelijk
tevoren schriftelijke toestemming heeft gegeven.
25.3_Schade aan door de Onderneming ter beschikking gestelde
Zaken komt voor rekening van Leverancier. Leverancier zal alle Zaken,
die in het kader van de overeenkomst door de Onderneming aan hem
ter beschikking zijn gesteld, verzekeren tegen alle schade die aan deze
Zaken kan worden toegebracht gedurende de tijd dat Leverancier
deze Zaken onder zich heeft, en Leverancier zal er voor hebben te
zorgen dat de Onderneming vermeld wordt als medeverzekerde op de
polis. In de polis zal het door verzekeraars op de Onderneming en/of
haar opdrachtgevers uit te oefenen regresrecht worden uitgesloten.
Indien de Onderneming zulks wenst zal de polis op voorhand aan de
Onderneming ter inzage worden gegeven voor goedkeuring door de
Onderneming.
26. Overdracht of uitbesteding
Leverancier zal een bestelling of opdracht, alsmede enige rechten
of verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien,
noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen of door derden
doen uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Onderneming.
27. Non-conformiteit en onveiligheid
27.1_In ontvangstneming noch betaling van de Zaken houdt
aanvaarding in. Indien mocht blijken dat de Zaken niet overeenstemmen
met de in de bestelling en/of specicatie omschreven eisen, niet de
eigenschappen bezitten die de Onderneming daarvan mocht verwachten,
niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij moeten worden gebruikt,
niet de veiligheid bieden die men gerechtigd is te verwachten, dan
wel anderszins gebreken vertonen in de kwaliteit, het ontwerp, de
constructie, de fabricage, de materialen en/of de montage, is de
Onderneming gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en
onverminderd haar overige wettelijke rechten, zoals het vorderen van
alle door de Onderneming als gevolg van deze non-conformiteit of
onveiligheid geleden schade of het opschorten van haar contractuele
verplichtingen ten opzichte van Leverancier.
27.2_Het vorige lid geldt evenzeer wanneer de geleverde of nog te
leveren Zaken niet voldoen aan enige wettelijke bepaling of voorschrift,
dan wel enige geldende regelgeving naar internationaal of nationaal
recht.
27.3_Leverancier vrijwaart de Onderneming tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade als gevolg van non-conformiteit en/of
onveiligheid van geleverde, te leveren of gebruikte Zaken, een en ander
in de ruimste zin van het woord.
27.4_Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld
in dit artikel genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op de
Onderneming en/of haar opdrachtgevers. Indien zij zulks wenst zal
de polis op voorhand aan de Onderneming ter inzage en goedkeuring
worden voorgelegd.
28. Garantie en herstel
28.1_Leverancier is gehouden op eerste aanzegging van de
Onderneming alle fouten, gebreken of andere tekortkomingen te
herstellen, welke zich binnen een tijdsverloop van 12 maanden na in
bedrijfstelling of uiterlijk 18 maanden na levering voordoen, tenzij deze
het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
28.2_Indien Leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen de Zaken of onderdelen daarvan vervangt of herstelt, geldt
voor deze vervangen of herstelde Zaken of onderdelen wederom een
garantietermijn van 12 maanden na hernieuwde in bedrijfstelling.
28.3_Alle kosten ter voldoening aan genoemde garantieverplichtingen zijn voor rekening van Leverancier, waartoe eveneens behoren
de extra kosten welke de Onderneming in dit verband heeft moeten
maken.
28.4_Indien Leverancier, naar het oordeel van de Onderneming,
bedoelde fouten, gebreken, of andere tekortkomingen te laat en/of
niet behoorlijk wegneemt en ophefng van het gebrek geen uitstel kan
dulden, heeft de Onderneming het recht voor rekening en risico van
Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten
teneinde genoemde fouten, gebreken of tekortkomingen te herstellen
of ongedaan te maken, onverminderd de verplichting van Leverancier
om de als gevolg hiervan door de Onderneming geleden schade aan
laatstgenoemde te vergoeden.
29. Aansprakelijkheid
29.1_Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of
door de geleverde Zaken ontstaat ten gevolge van fouten, gebreken
of andere tekortkomingen aan de geleverde Zaken, alsmede voor
alle schade welke een gevolg is van het feit dat de Zaken niet de
eigenschappen en karakteristieken bezitten die de Onderneming daarvan
mocht verwachten, een en ander als nader geregeld in bovengenoemde
artikelen omtrent Non-conformiteit en Garantie, alsmede volgens de
regels van het Nederlands burgerlijk recht. De aansprakelijkheid strekt
zich mede uit tot schade welke het gevolg is van overschrijding van de
levertijd als nader geregeld in art. 6 van deze Voorwaarden, schade
aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte schade, die
bij de Onderneming of bij derden ontstaat.
29.2_Leverancier zal de Onderneming vrijwaren tegen aanspraken
van derden en haar volledig schadeloos stellen voor alle schade die voor
de Onderneming, haar personeel of enige derde mocht ontstaan uit of
het gevolg zijn van enige toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige
daad van Leverancier, diens personeel of diens hulppersonen.
30. Intellectuele eigendom
Leverancier staat er voor in, dat de door hem aan de Onderneming
te leveren Zaken geen inbreuk maken op enige octrooi-, auteurs-,
merken- en/of modellenrechten dan wel enige andere intellectuele
rechten van derden, en Leverancier vrijwaart de Onderneming tegen alle
aanspraken, die uit hoofde hiervan jegens de Onderneming ontstaan.
Leverancier zal de Onderneming alle kosten, schades en interesten
vergoeden die het gevolg zijn van enige (vermeende) inbreuk, die
van proceskosten en kosten van juridische dienstverlening daaronder
begrepen.

