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1 Aanduidingen en begripsbepalingen 
1.1. Opdrachtgever:  De partij waaraan Opdrachtnemer zijn aanbieding 

 heeft gericht, zijnde Calduran Kalkzandsteen hierna te 
 noemen: “Opdrachtgever” of Calduran. 

1.2. Opdrachtnemer:  De partij waaraan Opdrachtgever een opdracht heeft 
 verstrekt tot het leveren van zaken, het verrichten van 
 diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel  
 de partij die door Opdrachtgever is uitgenodigd tot het  
 doen van een aanbieding daaromtrent, hierna te  
 noemen: “Opdrachtnemer”. 

1.3. Opdracht:  De overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
 Opdrachtnemer voor het leveren van zaken, 
 het verrichten van diensten of het uitvoeren 
 van werkzaamheden, ook genoemd “de  overeenkomst”. 

1.4. Hoofdaannemings- De overeenkomst tussen Calduran  en de opdrachtgever 
overeenkomst:            van Calduran. 

1.5. Hoofdaannemer: De opdrachtgever van Calduran. 
2 Toepassing Algemene Voorwaarden 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

nadat zij door (een van de) partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of 
een overeenkomst voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het 
uitvoeren van werkzaamheden of uit welke hoofde dan ook. Indien deze 
voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor 
alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. Afwijkingen van deze 
voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk 
zijn overeengekomen. 

2.2. Op elke overeenkomst van Calduran met Opdrachtnemer (ook wel genoemd: 
Opdracht) zijn de volgende voorwaarden van toepassing als waren zij daarin 
letterlijk opgenomen: 

a. De Hoofdaannemingsovereenkomst en bijbehorende tekeningen, alle op 
de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende technische en 
administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal en/of staat 
van aanwijzingen of soortgelijke bestekswijzigingen, met dien verstande 
dat daar waar in deze stukken “aannemer” staat, dit gelezen dient te 
worden als “Opdrachtnemer” en daar waar “directie” staat, dit gelezen 
dient te worden als “Opdrachtgever”;  

b. Deze Algemene Voorwaarden onderaanneming en inkoop; 
c. De UAV 2012. 

2.3. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in Opdracht respectievelijk 
de overeenkomst en het bepaalde in artikel 2.2 sub a en/of b en/of c, prevaleert 
te allen tijde het bepaalde in Opdracht respectievelijk de overeenkomst. De 
bepalingen uit de Hoofdaannemingsovereenkomst prevaleren boven het bestek 
als genoemd onder 2.2 a. 

2.4. De technische specificaties en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, 
proces-verbaal, alsmede staten van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen 
liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter inzage. Desgevraagd zullen van 
deze stukken aan Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt.  

2.5. Opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle 
tekeningen inzake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste 
inlichtingen te hebben verkregen. Opdrachtnemer zal zich in elk geval niet op 
onbekendheid met bovengenoemde stukken kunnen beroepen. 

2.6. Indien Opdrachtnemer in Opdracht kennelijke onduidelijkheden, fouten, omissies 
en/of tegenstrijdigheden met de in artikel 2.2 genoemde stukken en voorwaarden 
tegenkomt die hij in geval van een behoorlijke interpretatie had dienen te 
ontdekken, is hij verplicht Opdrachtgever daarop onverwijld schriftelijk te wijzen 
en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering van Opdracht overgaat. Indien 
wordt nagelaten Opdrachtgever schriftelijk te wijzen op dergelijke 
onduidelijkheden, fouten, omissies en/of tegenstrijdigheden, is Opdrachtnemer 
volledig aansprakelijk voor de schade c.q. voor alle schadelijke gevolgen welke 
daaruit voortvloei(t)(en). 

2.7. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere 
voorschriften en normen welke de uitvoering van de opdracht raken en is verplicht 
deze na te leven en in acht te nemen. 

2.8. Indien Opdrachtgever opdracht verleent aan twee of meer natuurlijke personen 
of rechtspersonen, is ieder van hen steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens 
Opdrachtgever verbonden. Indien Opdrachtgever opdracht verleent aan een B.V. 
of een N.V. in oprichting, blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de 
opdracht door de B.V. of de N.V. ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.  

2.9. Opdrachtnemer wordt geacht het werk te hebben opgenomen op locatie en 
bekend te zijn met de omgeving. 

3 Prijzen 
3.1. Prijzen zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, 

materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de dag van 
schriftelijke offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

 

4 Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke Opdracht. Een 

gedagtekende offerte van Opdrachtnemer dient bindend te zijn gedurende de 
daarin vermelde termijn met een minimumduur van drie maanden. 

4.2. Indien Opdrachtnemer een offerte verstrekt in afwijking van de door 
Opdrachtgever opgestelde offerteaanvraag, dient Opdrachtnemer de afwijking 
expliciet te melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer dit achterwege 
laat, geldt de tekst van de offerteaanvraag als overeenkomst tussen partijen. Een 
opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de 
oorspronkelijke offerte en leidt slechts tot een overeenkomst tussen partijen 
conform de afwijkende opdracht, indien die afwijkende opdracht schriftelijk door 
Opdrachtnemer wordt aanvaard.  

4.3. Op wijzigingen in – en aanvullingen op – de overeenkomst of nadere afspraken is 
het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 

4.4. De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden:  

• Het werk waarvoor Opdrachtgever aan de hoofdaannemer een aanbod 
heeft gedaan, is conform dat aanbod aan Opdrachtgever opgedragen; 

• De hoofdaannemer heeft Opdrachtgever bevestigd goedkeuring te 
verlenen aan de inschakeling van Opdrachtnemer door Opdrachtgever. 

5 Verplichtingen van Opdrachtgever 
5.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer overeenkomstig diens 

aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk 
benodigde gegevens. 

5.2. Organisatie bouwplaats. 
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
werkzaamheden kosteloos gebruik kan maken van: 

a. Op het werk aanwezige schaftruimte en toiletten; 
b. Bouwstroom en water, conform de bepalingen in de overeenkomst; 
c. Opslagruimte voor opslag van materieel en klein materiaal; 
d. Verplichtingen van Opdrachtnemer. 

6 Verplichtingen van Opdrachtnemer  
6.1. Opdrachtnemer garandeert dat het product dat hij gebruikt voor de 

totstandkoming van de overeengekomen werken op een goede wijze verwerkt, 
geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en 
voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan het 
product gestelde eisen. 

6.2. Indien aan het bepaalde in het vorige lid is voldaan, garandeert Opdrachtnemer 
dat zaken, diensten respectievelijk werkzaamheden conform de overeengekomen 
planning worden geleverd, verricht respectievelijk uitgevoerd. 

6.3. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Opdrachtgever overeenkomstig diens 
aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk 
benodigde gegevens.  

6.4. Het achterwege blijven van de benodigde gegevens leidt onverwijld tot latere 
betalingen, minimaal voor de duur van de te late beschikbaarstelling van de 
gegevens. De opgeschorte betalingen dienen wel redelijk te zijn in relatie tot de 
ontbrekende gegevens. 

7 Aansprakelijkheid van Opdrachtgever 
7.1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem 
gegeven orders of aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte 
gegevens. 

7.2. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor een bedrag 
dat hoger is dan het bedrag dat Opdrachtgever - aangaande het deel waarover 
wordt gereclameerd – conform de Hoofdaannemingsovereenkomst krijgt betaald. 

8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
8.1. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem 
gegeven orders of aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte 
gegevens. 

8.2. Opdrachtnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen welke door of namens hem 
worden geleverd of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn 
voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn. 

8.3. Indien Opdrachtnemer een product onjuist of niet levert op het met inachtneming 
van het in artikel 10 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit 
voortvloeiende schade voor zover de niet-levering niet aan Opdrachtgever kan 
worden toegerekend. 

8.4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid en schade 
waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade die  Opdrachtgever en 
derden ten gevolge van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming dan 
wel onrechtmatige daad door Opdrachtnemer lijdt of zal lijden in verband met 
gebreken in de door Opdrachtnemer geleverde zaken, verrichte diensten of 
uitgevoerde werkzaamheden, daaronder nadrukkelijk begrepen 
vertragingsschade. 
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8.5. Opdrachtgever is in zijn verhouding tot Opdrachtnemer nimmer gehouden tot het 
betalen van een bedrag aan schadevergoeding aan een of meer derden. 

9 Oplevering en (goed)keuring 
9.1. Alle opleveringen van werkzaamheden en leveranties geschieden na keuring van 

Opdrachtgever en/of bouwdirectie van het betrokken werk. Opdrachtgever is 
gerechtigd te allen tijde, derhalve ook tussentijds, en overal opnemingen, 
keuringen en/of beproevingen uit te voeren of te laten uitvoeren. Opdrachtnemer 
is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, vindt de keuring plaats in de fabriek of op de bouwplaats. 
Afgekeurde zaken dienen door Opdrachtnemer onmiddellijk na afkeuring voor zijn 
risico en voor zijn kosten van de bouwplaats te worden verwijderd en/of te 
worden vervangen. 

9.2. Opnemen van werk geschiedt op schriftelijke – tot Opdrachtgever – gerichte 
aanvraag van Opdrachtnemer, waarin Opdrachtnemer aangeeft op welk moment 
het werk gereed zal zijn.  

9.3. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na het in het vorige lid bedoelde 
moment. Opdrachtgever kan verlangen dat Opdrachtnemer of diens gemachtigde 
bij de opneming aanwezig is.  

9.4. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk 
medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met 
opgaaf van redenen voor onthouding van de goedkeuring.  

9.5. De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform 
bovengenoemde bepalingen en geheel voor rekening van Opdrachtnemer. 

9.6. Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste 
verzoek van Opdrachtnemer herstellen of vervangen, zonder dat Opdrachtgever 
tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht op 
ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten van 
Opdrachtgever. 

9.7. Opneming en goedkeuring ontslaan Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomst of de wet. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en 
voor zover het werk door Opdrachtgever is goedgekeurd.  

9.8. Tot oplevering van het werk is het werk voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer. 

9.9. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Opdrachtgever voorts 
het recht de betalingen van de op dit werk of onderdelen daarvan betrekking 
hebbende prijs op te schorten. 

10 Planning 
10.1. Opdrachtnemer zal aanvangen met het werk op het moment zoals bepaald in de 

overeenkomst dan wel de opdrachtbevestiging en bij gebreke daarvan op 
aanwijzing van Opdrachtgever, die daarbij een redelijke termijn in acht zal nemen.  

10.2. Indien de aanvang of voortgang van het aan Opdrachtnemer opgedragen werk 
wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening van Opdrachtnemer 
komen, dient de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende schade door 
Opdrachtnemer te worden vergoed. 

10.3. Bij overschrijding van de uitvoeringsplanning c.q. opleveringstermijn kan 
Opdrachtgever schadevergoeding aan Opdrachtnemer opleggen wegens te late 
oplevering. Wanneer Opdrachtgever vanwege aan Opdrachtnemer toe te rekenen 
vertraging gehouden is Opdrachtgever een boete te betalen uit hoofde van een 
boeteclausule (zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de 
Hoofdaannemingsovereenkomst), is Opdrachtgever gerechtigd de voor hem uit 
deze boeteclausule voortvloeiende kosten door te belasten aan Opdrachtnemer. 
Verwezen wordt naar de artikelen 8.3 en 8.4 van deze voorwaarden, waarop deze 
bepaling een nadere aanvulling vormt. 

11 Aflevering 
11.1. De plaats en de wijze van aflevering wordt in de Opdracht/overeenkomst bepaald. 

Uitsluitend wanneer Opdrachtgever de diensten en/of de goederen daadwerkelijk 
in ontvangst neemt, heeft een aflevering op de overeengekomen plaats en tijd als 
aflevering te gelden.  

12 Gebreken 
12.1. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever op werkdagen binnen 24 uur op de 

hoogte te stellen van gebreken die hij bij het beschikbaar stellen van de goederen 
aan hem heeft geconstateerd zonder nader onderzoek te doen. De gevolgen voor 
het niet nakomen door Opdrachtnemer van de in de vorige zin bedoelde 
verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die Opdrachtnemer zonder 
nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.  

12.2. Verwerking van de geleverde producten door Opdrachtnemer impliceert 
acceptatie van de geleverde goederen zonder verdere restrictie of beperking. Het 
geleverde product is na verwerking voor risico van Opdrachtnemer. 

13 Overgang risico en eigendom 
13.1. Met betrekking tot zaken die door Opdrachtgever (als eigenaar) of derden zijn 

aangeleverd, is Opdrachtnemer verplicht de zaken zorgvuldig te behandelen. 
Opdrachtgever is niet gerechtigd deze zaken te verpanden of over te dragen of af te 
geven 
 

14 Uitbesteding/inlening 
14.1. Opdrachtnemer is niet bevoegd voor een deel van het werk aan de 

Hoofdaannemer van Opdrachtgever een aanbieding te doen, dan wel uit te 
voeren, alsmede arbeidskrachten uit te lenen, tenzij hiervoor schriftelijke 
goedkeuring van Opdrachtgever is verleend. Deze restrictie is eveneens van 
toepassing voor een eerst voorkomend werk binnen 6 maanden na beëindiging 
van deze overeenkomst.  

14.2. Opdrachtnemer is verplicht aan alle voorschriften te voldoen van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav), de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (WAADI), 
de Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) en de Wet op de identificatieplicht (WID). 
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van enige boetes en/of sancties en/of 
schade (als inkomensderving of aanspraken van hoofdaannemer en/of derden) 
wegens overtreding van deze wettelijke voorschriften. 

14.3. Opdrachtnemer verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden alle 
relevante normen en voorschriften na te leven en in acht nemen.  

14.4. Opdrachtnemer garandeert de voor hem toepasselijke CAO(‘s) na te leven en aan 
zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies, sociale verzekeringen, 
alsmede van loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen te voldoen (mede 
in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid).  

14.5. De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten mede:  
a. Het op verzoek van Opdrachtgever tonen van zijn inschrijving in het 

Handelsregister, alsmede het opgeven van zijn btw-nummer en van het 
nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze voor de 
uitoefening van zijn bedrijf vereist is;  

b. Het op verzoek van Opdrachtgever overhandigen van een staat, 
bevattende de namen van alle werknemers die door hem direct of 
indirect te werk zijn gesteld, voordat de medewerkers met de 
werkzaamheden aanvangen;  

c. Het wekelijks verstrekken van een door de uitvoerder getekend 
mandagenregister ter zake van de aan hem opgedragen werkzaamheden. 
In geval van buitenlandse werknemers is Opdrachtnemer verplicht voor 
iedere werknemer een Nederlands BSN-nummer aan te vragen en 
hiervan opgaaf te doen aan Opdrachtgever indien in Nederland 
belastingplicht ontstaat;  

d. Het eenmaal per drie maanden, of zo vaak als Opdrachtgever dit wenst, 
aan Opdrachtgever verstrekken van een verklaring inzake zijn afdracht 
van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Indien 
Opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan 
worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400-
certificaat.  

14.6. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te vrijwaren  voor diens aansprakelijkheid 
jegens de hoofdaannemer en/of derden wegens het niet naleven door 
Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, dan wel 
ingevolge de wet, alsmede voor in het kader hiervan opgelegde boetes.  

14.7. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verrichten betalingen zullen voorts 
geschieden onder de voorwaarde dat voorafgaande aan tewerkstelling 
Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld wanneer op het werk werknemers uit 
andere EU-landen dan Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van 
de namen en geboortedata van de desbetreffende werknemers en onder 
overlegging van bewijzen (zoals een A1-formulier) waaruit blijkt dat de sociale 
verzekeringspremies voor deze werknemers voor de duur van de te verrichten 
werkzaamheden in het desbetreffende andere EU-land worden afgedragen. 
Daarnaast dient, indien van toepassing, een kopie van de EHIC (European Health 
Insurance Card) te worden overgelegd op basis waarvan in Nederland medische 
zorg kan worden verleend.  

14.8. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat 
Opdrachtnemer ter zake van de werkzaamheden een hoger bedrag aan premies 
sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen 
verschuldigd is dan het percentage dat in de Overeenkomst is vastgesteld, kan hij 
dat percentage wijzigen.  

14.9. Indien Opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk wordt gesteld en 
daardoor gehouden is niet-betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en 
belastingen te betalen, kan Opdrachtgever het gehele bedrag verhalen op 
Opdrachtnemer, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van 
betaling door Opdrachtgever.  

14.10. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de voor hem toepasselijke 
CAO(‘s) jegens zijn werknemers niet nakomt en Opdrachtgever aansprakelijk 
wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, kan Opdrachtgever het gehele 
bedrag verhalen op Opdrachtnemer, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 
het tijdstip van betaling door Opdrachtgever.  

14.11. Indien Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan 
hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient 
Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is 
ontstaan, Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan 
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. 
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Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbonden te verklaren zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst is vereist, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.  

14.12. Opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de werkzaamheden op het werk een 
persoon aanwezig is die zowel in het Nederlands als in de betreffende vreemde 
taal met de werknemers van Opdrachtnemer kan communiceren.  

14.13. De werknemers van Opdrachtnemer dienen aan te tonen dat arbeid voor hen vrij 
is toegestaan of dienen te beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning 
wanneer zij niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, Zwitserse 
nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese 
Economische Ruimte (EER) met uitzondering van Kroatië.  

14.14. De werknemers van Opdrachtnemer dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig 
identiteitsbewijs en, voor zover van toepassing, een geldige 
tewerkstellingsvergunning te kunnen tonen. Opdrachtgever kan hen hierop 
periodiek (steekproefsgewijs) controleren. Indien een vereist document 
ontbreekt, zal Opdrachtgever de werknemers de toegang tot het werk ontzeggen 
of van het werk verwijderen. Indien Opdrachtgever hierdoor schade lijdt, zal deze 
schade volledig op Opdrachtnemer worden verhaald.  

14.15. Opdrachtnemer zal er op eerste verzoek van Opdrachtgever voor zorgen dat alle 
documenten, waaronder ID’s (indien vereist), waarvan Opdrachtgever in het kader 
van de WID, WAV een afschrift verlangt, aan Opdrachtgever worden overgelegd.  

15 Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst 
15.1. Indien het aan Opdrachtnemer opgedragen werk wordt geschorst of tijdelijk 

wordt stilgelegd, is Opdrachtgever bevoegd de uitvoering van de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

15.2. Indien het aan Opdrachtnemer opgedragen werk in onvoltooide staat wordt 
beëindigd, dan wel indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en diens 
Opdrachtgever wordt opgezegd, is Opdrachtgever bevoegd de onderhavige 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetzelfde geldt indien de 
overeenkomst tussen Opdrachtgever en diens Opdrachtgever wordt ontbonden. 

15.3. Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer tussentijds wordt beëindigd of 
Opdrachtnemer het opgedragen werk in onvoltooide staat wordt beëindigd – 
anders dan voor zover dit aan Opdrachtgever is toe te rekenen – heeft 
Opdrachtgever recht op vergoeding van de kosten die hij als gevolg van de niet-
voltooiing moet maken. 

16 Meer- en minderwerk 
16.1. In geval van meer- en minderwerk dient Opdrachtnemer hiervoor voorafgaand 

aan de uitvoering een schriftelijke offerte uit te brengen aan Opdrachtgever. 
16.2. Uitvoering van meer- en minderwerk mag pas geschieden nadat hiervoor 

uitdrukkelijk schriftelijk opdracht is gegeven door Opdrachtgever. 
16.3. Bij uitvoering van meerwerk door Opdrachtnemer, zonder dat deze daarvoor een 

offerte heeft uitgebracht en deze uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door 
Opdrachtgever, worden de kosten van het desbetreffende meerwerk niet 
verrekend en niet vergoed aan Opdrachtnemer.  

16.4. Het geaccordeerde en uitgevoerde meerwerk mag bij de laatste termijn worden 
gefactureerd. 

17 Facturering 
17.1. Alle facturen dienen voorzien te zijn van de volgende gegevens c.q. vergezeld te 

zijn van de volgende bijlagen:  
a. Juiste tenaamstelling en adressering; 
b. De datum en het contractnummer van de opdracht; 
c. Rekeningnummer van G-rekening (het percentage dient overeen te 

stemmen met het inkoopcontract); 
d. Manurenregister, waarop alle manuren van de gefactureerde 

werkzaamheden zijn vermeld (incl. de naam en het sofi-nummer); 
e. Kopieën van ID-bewijzen van al het ingezette personeel; 
f. De naam van de uitvoeringsinstelling en het aansluitingsnummer van 

Opdrachtnemer; 
g. Het loonbelastingnummer van Opdrachtnemer; 
h. Een opgave of de verleggingsregeling al dan niet van toepassing is. In het 

laatste geval dient tevens het bedrag van de omzetbelasting te worden 
weergegeven. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, dient op 
de factuur de aanduiding “Omzetbelasting verlegd” te worden vermeld; 

i. Getekende opdrachtbon van Opdrachtgever welke betrekking heeft op 
het geleverde; 

j. Het btw-nummer van Opdrachtnemer; 
k. Het btw-nummer van Opdrachtgever. 

De facturen dienen voorts te voldoen aan de eisen zoals voortvloeien uit de Wet 
Omzetbelasting 1968 en dienen in tweevoud bij Opdrachtgever te worden 
ingediend. Ingeval de Wet financiering sociale verzekeringen van toepassing is, 
dient tevens te worden voldaan aan de in die wet gestelde eisen.  

17.2. Facturering dient te geschieden conform het overeengekomen schema. 
Uitsluitend facturen die vergezeld zijn van een termijnbon van Opdrachtgever en 
voldoen aan alle hiervoor gestelde eisen worden in behandeling genomen. 
Overige facturen worden onverwijld en zonder betaling retour gezonden.  

17.3. Facturering van meerwerk dient te geschieden op een afzonderlijke factuur, onder 
bijvoeging van een opdrachtbon van Opdrachtgever. 

17.4. Facturen die drie maanden na het verrichten van de laatste werkzaamheden 
worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 

18 Betaling 
18.1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd zijn financiële verplichtingen bij het in 

ontvangst nemen van zaken, het laten verzorgen van diensten of het uitbesteden 
van werkzaamheden, tot nader order op te schorten indien Opdrachtnemer enig 
bedrag aan Opdrachtgever, of elk ander bedrijf van de aan Opdrachtgever 
gelieerde bedrijven, uit welke hoofde dan ook, is verschuldigd.  

18.2. De betalingstermijn is ofwel 60 dagen of 14 dagen met een betalingskorting van 
3%. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die Opdrachtnemer uit 
welke hoofde dan ook op Opdrachtgever heeft of zal krijgen aan derden te 
verpanden, cederen of op andere wijze te bezwaren of over te dragen. 

18.3. Voor zover Opdrachtgever rente verschuldigd is aan Opdrachtnemer wegens het 
te laat betalen van facturen, wordt deze rente berekend op basis van wettelijke 
rente als bedoeld in artikel 6:119 BW. Opdrachtgever zal nooit wettelijke 
handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd zijn.  

18.4. Onverminderd zijn verdere rechten is Opdrachtgever gerechtigd aan 
Opdrachtnemer alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
en kosten van juridische bijstand in rekening te brengen, waaronder begrepen 
door Opdrachtgever gemaakte of te maken kosten ter incasso van enig door 
Opdrachtnemer verschuldigd bedrag, uit welke hoofde dan ook, dan wel ter 
verkrijging van nakoming van enige verplichting van Opdrachtnemer.  

19 Wet Ketenaansprakelijkheid 
19.1. Opdrachtnemer dient te beschikken over en telkenmale op eerste verzoek van 

Opdrachtgever te overleggen:  
a. Zijn vestigingsnummer en een kopie van zijn vestigingsvergunning; 
b. Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel; 
c. Geldig identiteitsbewijs en loonstaten van alle op het werk in te zetten 

arbeidskrachten; 
d. Manurenregister, waarop per werknemer naam, sofinummer, 

loonheffingennummer belastingdienst en het aantal gewerkte uren per 
datum dienen te zijn vermeld; 

e. Verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de belastingdienst waaruit blijkt 
dat hij aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van sociale 
verzekeringspremies en loonbelasting voldoet. 

19.2. Opdrachtnemer is verplicht zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies 
sociale verzekeringen en loonbelasting inzake het opgedragen werk stipt te 
voldoen. 

19.3. Indien Opdrachtgever na aansprakelijkheidstelling voor niet-betaalde belasting en 
premies door Opdrachtnemer of na hem komende onderaannemers of door hen 
ingeleende arbeidskrachten deze belasting of premies heeft moeten voldoen, kan 
Opdrachtgever het gehele bedrag dat door Opdrachtgever is voldaan, verhalen op 
Opdrachtnemer. De vordering van Opdrachtgever wordt vermeerderd met de 
wettelijke rente en de gemaakte kosten. 

19.4. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan en 
namens Opdrachtnemers rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging 
respectievelijk de ontvanger der directe belastingen te voldoen. Opdrachtgever is 
door zodanige betaling jegens Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze 
bedragen betreft. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen 
dat Opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag 
aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen verzekeringen verschuldigd is dan het percentage dat in de 
Overeenkomst is vastgesteld, kan hij dat percentage wijzigen. 

19.5. Ingeval van faillissement van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever van de 
Belastingdienst ter beoordeling van Opdrachtgever een vrijwarende verklaring, 
heeft ontvangen waaruit blijkt dat Opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden 
gesteld uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid wegens ten onrechte niet 
afgedragen belastingen of premies sociale verzekeringen door Opdrachtnemer. 
Op de curator rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van bedoelde 
verklaring. 

19.6. Het is Opdrachtnemer verboden gebruik te maken van ter beschikking gestelde 
(‘uitgeleende’) arbeidskrachten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van Opdrachtgever. Voormelde goedkeuringen zullen in ieder geval niet worden 
verleend indien Opdrachtnemer zich er niet volledig van heeft overtuigd en ter 
beoordeling van Opdrachtgever heeft aangetoond dat de derde aan diens 
verplichtingen tot betaling van premies uit hoofde van de sociale 
verzekeringswetten en van loonbelasting en premies volksverzekeringen zal 
voldoen en voor het uitlenen van personeel de daarvoor vereiste vergunning 
heeft. Bij uitbesteding van werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als 
bedoeld in dit lid is Opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften uit 
de Wet financiering sociale verzekeringen stipt na te leven. 
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19.7. Indien Opdrachtnemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere 
onderaannemer, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan 
maken de voorwaarden van de Overeenkomst deel uit, in dier voege dat 
Opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Opdrachtgever en de andere 
onderaannemer die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal bij wijze van 
kettingbeding de verplichting uit hoofde van dit artikel aan zijn onderaannemer(s) 
opleggen op straffe van een onmiddellijk door Opdrachtgever opeisbare boete 
gelijk aan het deel van de aanneemsom, dat als loonkostenbestanddeel wordt 
aangemerkt, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige 
schadevergoeding. 

20 Verzekering 
20.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder vervolgschade, welke 

Opdrachtnemer lijdt in verband met diens uitvoering van de opgedragen 
leveranties c.q. werkzaamheden. 

20.2. Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor aan Opdrachtgever opgelegde 
kortingen, boetes en schadevergoedingen wegens niet-aanvang of te late 
aanvang, niet-levering of vertraagde of ondeugdelijke levering c.q. uitvoering of te 
late (op)levering van leveranties c.q. werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

20.3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid. 

20.4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies en diefstal van 
gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere zaken van 
onderaannemer. 

20.5. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever tijdig te wijzen op kenbare 
onjuistheden of onvolkomenheden in de ter beschikking gestelde tekeningen, 
berekeningen en dergelijke.  

20.6. Tenzij overeenkomst of bestek anders bepaalt, wordt Opdrachtnemer, onverlet 
zijn aansprakelijkheid, onder de door Hoofdaannemer afgesloten CAR-verzekering 
respectievelijk aansprakelijkheidsverzekering medeverzekerd, waarbij slechts 
dekking wordt verleend onder de door de Hoofdaannemer gestelde voorwaarden 
en waarbij het eigen risico per schadegeval voor rekening van Opdrachtnemer 
komt. 

20.7. Opdrachtnemer is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (zowel WA als 
WAM) af te sluiten en in stand te houden. Het verzekerde bedrag bedraagt ten 
minste € 2.500.000,-- (zegge: tweemiljoenvijfhonderdduizend euro) per 
gebeurtenis voor schade, hoe ook genaamd, tenzij anders overeengekomen.  

20.8. Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken welke hij in verband met de opdracht 
onder zich heeft of gebruikt genoegzaam te verzekeren zolang deze voor zijn risico 
zijn.  

20.9. Opdrachtnemer is verplicht een kopie van zijn polis aansprakelijkheidsverzekering 
(WA), incl. het betalingsbewijs (niet ouder dan 1 jaar), aan Opdrachtgever ter 
beschikking te stellen bij acceptatie van Opdracht. 

21 Garantie 
21.1. Opdrachtnemer garandeert dat de uitgevoerde werkzaamheden, de geleverde 

zaken of de verrichte diensten goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in uitvoering, 
constructie en materiaalverwerking bevatten, geschikt zijn voor het doel waarvoor 
zij bestemd zijn en voldoen aan de in Opdracht en de van overheidswege gestelde 
eisen. 

21.2. Opdrachtnemer zal conform Opdracht garanties verstrekken. De verstrekte 
garanties hebben betrekking op de eisen, zoals deze in Opdracht zijn 
geformuleerd. Overige eisen die volgen uit het bestek en deel uitmaken van deze 
overeenkomst zijn onderdeel van de garantieverklaring. 

22 Onderhoudstermijn 
22.1. De onderhoudstermijn vangt aan op het tijdstip van oplevering van het 

betreffende deel van de opgedragen werkzaamheden, de bestelde zaken of de 
opgedragen diensten, zoals deze tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn 
overeengekomen. 

22.2. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen onderhoudstermijn is 
overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van zes maanden.  

23 In gebreke blijven van een partij 
23.1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet deugdelijk 

nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling 
of rechtelijke tussenkomst is vereist, maatregelen voor rekening van 
Opdrachtnemer te nemen die Opdrachtgever noodzakelijk acht om stagnatie of 
schade aan de leverantie c.q. het werk te voorkomen of te beperken. 

23.2. Indien Opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen 
tijdig en/of deugdelijk na te komen, is Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd 
zijn verdere recht op schadevergoeding zoals opgenomen in deze algemene 
voorwaarden, de overeenkomst te ontbinden. 

23.3. Aan het hierboven bedoelde recht op ontbinding kan Opdrachtnemer geen enkel 
recht op vergoeding van schade, kosten en gederfde winst ontlenen. 

24 Opschortingsrechten 
24.1. Opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen 

ingevolge de Overeenkomst op te schorten.  

24.2. Opdrachtgever is, onverminderd de (opschortings)rechten die Opdrachtgever op 
grond van de wet toekomen, gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te 
schorten indien Opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in 
de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar 
is.  

24.3. Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht. 
25 Geschillen 
25.1. Alle geschillen die voortvloeien uit een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter. Het 
staat Opdrachtgever vrij, in afwijking van het hiervoor bepaalde, ervoor te kiezen 
geschillen voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw te brengen. 

26 Slotbepaling 
26.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is 

Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
(CISG) is uitgesloten. 

 
 


