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Algemene inkoopvoorwaarden
van Regio Midden-Holland

Artikel 1. Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.

Algemene inkoop
voorwaarden

De onderhavige algemene inkoopvoorwaarden.

b.

Duurzaam

Technologieën die milieuvriendelijk zijn en de natuurlijke bronnen zoveel
mogelijk sparen.

c.

Leverancier

Een organisatie die goederen en of diensten kan leveren. Wanneer een
leverancier gekozen wordt en er een overeenkomst wordt aangegaan
wordt deze leverancier een opdrachtnemer.

d.

Opdrachtgever

De Regio Midden-Holland ( RMH) of een organisatiedeel hiervan.

e.

Opdrachtnemer

De contractuele wederpartij die voor een geldelijke beloning zichzelf
verplicht een prestatie voor de opdrachtgever te verrichten.

f.

Partijen

De opdrachtgever en opdrachtnemer die elkaars contractuele wederpartij
zijn.

g.

Prestatie

De levering van producten en/of verrichting van diensten.

h.

Werkdag

Een dag die niet op een zaterdag zondag of in Nederland wettelijk
erkende feestdag valt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op aanvragen van aanbiedingen tot het
leveren van goederen en/of het verrichten van diensten aan de RMH en alle tot de RMH
behorende organisatieonderdelen en op overeenkomsten, waarbij de opdrachtnemers een
prestatie leveren aan de RMH of een van haar organisatieonderdelen.

2.

Afwijkingen op deze algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij
tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de
opdrachtnemer en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene inkoopvoorwaarden RMH geplaatst op www.voorwaarden.net

Pagina 1 van 11

Versie 1.0

4.

5.

6.

Vastgesteld op 13 april 2016

Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de
opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
In geval van strijdigheid tussen de algemene inkoopvoorwaarden en de overeenkomst, prevaleren
de bepalingen uit de overeenkomst.
Voor de toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden wordt onder personeel van
opdrachtnemer mede eventuele derden verstaan die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 3. Offerten
1.

De leverancier blijft aan haar offerte gebonden tot negentig (90) dagen nadat de offerte wordt
ingediend of zoveel langer als in de offerte of de uitnodiging daartoe is bedongen.

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst
1.

De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is
overeengekomen. In de overeenkomst of in een van de bijlagen behorende bij de overeenkomst
worden de volgende zaken aangegeven, indien van toepassing, tenzij door partijen anders is
overeengekomen:
 de projectbenaming/ overeenkomstbenaming en/of het projectnummer/ overeenkomstnummer;
 de toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden;
 de aard en de omvang van de te verrichten prestaties;
 de vergoeding en de manier van facturering;
 eventuele prijs indexatie;
 de termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd en/of de duur van de
overeenkomst;
 de plaats en het tijdstip van aflevering;
 montage en/of installatie en/of opleiding;
 de overeengekomen rapportagemethode en frequentie zoals bedoeld in artikel 7, zesde lid van
deze algemene inkoopvoorwaarden;
 bij overeenkomsten die niet van rechtswege eindigen de opzegtermijn van de overeenkomst.

Artikel 5. Levertijd/aflevering
1.

De opdrachtnemer is verplicht de bij de overeenkomst gestelde termijnen na te komen en op de
overeengekomen plaats af te leveren.

2.

Bij niet voldoening van de opdrachtnemer aan deze verplichting is de opdrachtnemer zonder
ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan gerechtigd zonder ingebrekestelling of
rechtelijke tussenkomst en onverminderd de verdere rechten van de opdrachtgever (zoals
ondermeer vordering tot schadevergoeding) de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de
opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden.
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3.

De opdrachtgever heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling een boete te heffen, indien de
opdrachtnemer niet of niet binnen de overeengekomen levertijd aflevert. De boete bij niet tijdige
aflevering bedraagt 1% van de overeengekomen prijs van het te laat geleverde voor elke werkdag
vertraging, tot een maximum van 10% van die prijs.

4.

De boete laat de overige rechten van de opdrachtgever, waaronder eventuele rechten op
schadevergoeding onverlet.

Artikel 6. Risico en eigendom
1.

Het risico van beschadiging en verlies alsmede de eigendom van de goederen gaan op het
moment van aflevering over op de opdrachtgever.

Artikel 7. Samenwerking, rapportage en controle
1.

Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de
overeenkomst onderhouden.

2.

De overeenkomst kan voorzien in het aanwijzen van een contractbegeleider.

3.

De RMH heeft het recht de resultaten van de geleverde prestaties te (laten) toetsen. Indien blijkt
dat de prestaties niet voldoen aan hetgeen overeengekomen, zijn de kosten van toetsing voor
rekening van de opdrachtnemer.

4.

Indien de RMH de toetsingsresultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet
geaccepteerd. Zij zal de opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om binnen redelijke, door haar te
bepalen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de
overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

5.

Wanneer uit controle blijkt dat de prestatie niet aan de vooraf afgesproken eisen voldoet is de
opdrachtnemer aansprakelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade zoals bedoeld in
artikel 16.

6.

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan de RMH zo vaak als in
de overeenkomst is bepaald dan wel zo vaak als de RMH nodig acht.

Artikel 8. Garantie
1.

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten in
overeenstemming zijn met de in de overeenkomst vermelde specificaties en voldoen aan de
wettelijke eisen. Tevens garandeert opdrachtnemer dat de geleverde producten vrij van gebreken
zijn en van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. De garantie houdt onder meer in dat,
onverminderd het recht van opdrachtgever tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke
het gevolg is van gebrekkigheid dan wel ongeschiktheid van een door opdrachtnemer geleverd
product en/of resultaat, alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode, onmiddellijk op eerste
verzoek van opdrachtgever op kosten van opdrachtnemer binnen 3 weken na ontvangst van de
schriftelijke mededeling van opdrachtgever, geheel worden hersteld dan wel vervangen door
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dezelfde producten en/of resultaten. De garantieperiode is achttien (18) maanden, te rekenen
vanaf de datum van aflevering, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
2.

Opdrachtnemer garandeert tevens dat bij het verrichten van diensten gehandeld zal worden
overeenkomstig de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die van
opdrachtnemer verwacht mag worden.

3.

Eventuele keurmerken en of certificaten dienen bij het product meegeleverd te worden.

Artikel 9. Handleiding
1.

De opdrachtnemer zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen de opdrachtgever bij aflevering
van het product voorzien van voldoende, in de Nederlandse taal geschreven documentatie over de
eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van het geleverde product.

2.

De opdrachtgever is gerechtigd de documentatie voor gebruik binnen de eigen organisatie geheel
of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

Artikel 10. Personeel
1.

Al het personeel dat door de opdrachtnemer gebruikt wordt voor de levering van de prestatie is
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

2.

Het gebruik van kopieerapparatuur,computers en telefoons van opdrachtgever is slechts
toegestaan bij calamiteiten of wanneer dit duidelijk voortvloeit uit de te verrichten werkzaamheden
zoals beschreven in de overeenkomst.

3.

Het personeel van de opdrachtnemer is bekwaam en betrouwbaar personeel.

3b. In nadere gevallen kan de opdrachtgever in de overeenkomst om een integriteitverklaring vragen
van het personeel.

Artikel 11. Belasting en sociale premies
1.

Opdrachtnemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de
uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de
belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving. Opdrachtnemer zal opdrachtgever vrijwaren
tegen aanspraken ter zake.

Artikel 12. Geheimhouding
1.

Opdrachtnemer zal het bestaan van alle gegevens waarvan de wederpartij redelijkerwijs moet
beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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Artikel 13. Prijs
1.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de overeengekomen prijs vast voor de duur van de
overeenkomst en omvat alle kosten en rechten omtrent de te leveren prestatie.

2.

De prijs voor de prestatie is zowel inclusief de directe als indirecte kosten zoals de kosten voor
transport, assemblage en verzekering. Deze indirecte kosten zijn altijd inbegrepen in de prijs tenzij
dit schriftelijk anders is overeengekomen.

3.

Prijzen worden vermeld in euro’s. Tevens wordt bij de prijs vermeld welk BTW tarief gehanteerd
wordt.

Artikel 14. (Intellectuele) eigendomsrechten en gebruiksrechten
1.

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle kosten en schaden die ontstaan uit de
(beweerde) inbreuk op enig octrooi, octrooiaanvraag of enig ander industrieel- of intellectueel
eigendomsrecht als gevolg van het gebruik, de verwerking, het in voorraad hebben, of verhuur van
geleverde zaken en diensten, behalve voor zover het een en ander voortvloeit uit de aanpassing
door de opdrachtnemer aan specifieke ontwerpeisen die de opdrachtgever heeft gesteld of stelt.

2.

De opdrachtnemer is indien hij op de hoogte is dat de opdrachtgever door een aanpassing aan
specifieke ontwerpeisen een intellectueel eigendomsrecht schendt verplicht opdrachtgever hier op
attent te maken.

3.

Alle resultaten die gedurende de looptijd van de overeenkomst in het kader van de overeenkomst tot
stand komen, zijn het eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 15. Schadelijke stoffen en/of preparaten
1.

De opdrachtnemer garandeert dat de goederen voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde
eisen en geen bij of krachtens de wet voor de goederen verboden stoffen en/of preparaten
bevatten. Tevens garandeert opdrachtnemer dat de goederen geen stoffen bevatten die niet via
een reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn. Opdrachtnemer zal opdrachtgever
correct en volledig informeren indien de goederen stoffen en/of preparaten bevatten, die gevaarlijk
of schadelijk zijn voor mens, zaak of milieu.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1.

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat in verband met de uitvoering van
de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

2.

De opdrachtgever heeft het recht bij schriftelijke overeenkomsten van de opdrachtnemer te
verlangen een verzekering af te sluiten ter dekking van de risico's die uit de opdracht kunnen
voortvloeien.

3.

De opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van de opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe
strekkende polis te geven.
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Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst zonder ingebrekestelling en buiten rechte geheel
of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 opdrachtnemer de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt,
 opdrachtnemer overigens toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst,
 opdrachtnemer -al dan niet voorlopige- surséance van betaling wordt verleend,
 ten aanzien van opdrachtnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming
wordt stilgelegd of geliquideerd,
zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd zijn verdere
rechten.
2.

Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaarders exploot aan de
opdrachtnemer.

Artikel 18. Overmacht
1.

Indien opdrachtnemer heeft aangetoond dat door of tengevolge van overmacht de levering is
vertraagd, zal de termijn van de aflevering met de duur van deze overmachtsituatie worden
verlengd met een maximum van drie maanden, onverminderd het recht van opdrachtgever om een
overeenkomst buiten rechte en zonder ingebrekestelling bij aangetekend schrijven geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

2.

Wanneer aantoonbaar is gemaakt dat er overmacht zoals in lid 1 genoemd is opgetreden is
opdrachtgever nog steeds gerechtigd enige directe verwijtbare schade door deze vertraging voor
rekening te laten komen bij opdrachtnemer. Wel ziet opdrachtgever in het geval van overmacht af
van het gebruik van een boete. Onder verwijtbare schade wordt in dit lid bedoeld die schade die
redelijkerwijs door ingrijpen van opdrachtgever voorkomen had kunnen worden.

Artikel 19. Wijziging van de algemene inkoopvoorwaarden
1.

Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in deze algemene inkoopvoorwaarden aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

2.

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer beiden akkoord gaan kunnen de nieuwe algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard op al bestaande overeenkomsten.

3.

Op nieuw aan te gane overeenkomsten zullen de meest actuele algemene inkoopvoorwaarden van
toepassing zijn.

Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht
1.

Op deze algemene inkoopvoorwaarden en daarop gebaseerde overeenkomsten is het Nederlands
Recht van toepassing. De aflevercondities worden uitgelegd overeenkomstig de betekenis die
daaraan wordt toegekend in de Incoterms 2010. De toepasselijkheid van het Verdrag der

Algemene inkoopvoorwaarden RMH geplaatst op www.voorwaarden.net

Pagina 6 van 11

Versie 1.0

Vastgesteld op 13 april 2016

Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.

Geschillen betreffende deze algemene inkoopvoorwaarden en daarop gebaseerde
overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter te Den
Haag.

Artikel 21. Slotbepalingen
1.

Deze standaard inkoopvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: algemene
inkoopvoorwaarden Regio Midden-Holland (AIV RMH).

2.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te
duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

3.

De RMH streeft naar een duurzaam inkoopproces. Bij gelijke geschiktheid van leveranciers en een
soortgelijke prijs zal de RMH voorkeur geven aan een leverancier die de meest duurzame prestaties
verricht.
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AANVULLENDE INKOOPVOORWAARDEN INZAKE HET AANNEMEN VAN WERK
Artikel 22. Aanvullende definities
In deze aanvullende inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
i.

Acceptatie

j.

Bestek, programma van
eisen
Installatie/montage

k.

l.
m.

Materialen
stoffelijke objecten.
UAV 2012

Schriftelijke melding dat de opdrachtgever de geleverde prestatie
accepteert.
Gedetailleerde beschrijving van het werk, de werkzaamheden
inclusief bijbehorende toetsingscriteria.
Alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, hulpmiddelen
steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke,
die de leverancier gebruikt bij de uitvoering van het werk,
uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te
brengen stoffelijke objecten.
Zaken die worden verwerkt in de tot stand te brengen
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
2012.

Artikel 23. Toepasselijkheid
1.

Deze aanvullende inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
overeenkomsten met betrekking tot het aannemen van werk door een leverancier.

2.

Naast deze aanvullende inkoopvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden op vorenbedoelde
aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende
inkoopvoorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard van de artikelen wordt afgeweken.

3.

Naast deze aanvullende inkoopvoorwaarden is de UAV 2012 op vorenbedoelde aanvragen,
aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

4.

Bij strijdigheden tussen de UAV 2012, deze aanvullende inkoopvoorwaarden, de algemene
inkoopvoorwaarden en de overeenkomst, is de rangorde als volgt; eerst de overeenkomst dan de
aanvullende inkoopvoorwaarden en de algemene inkoopvoorwaarden, en vervolgens de UAV
2012.

5.

De terminologie bij de UAV 2012 en de terminologie binnen de overeenkomst en deze algemene
inkoopvoorwaarden wijken van elkaar af. De term directie in de UAV 2012 dient te worden gezien
als opdrachtgever en de term aannemer dient te worden gezien als opdrachtnemer.

Artikel 24. Toetsingscriteria
1.

De toetsingscriteria voor de kwaliteit van de werken worden opgenomen in de overeenkomst.

2.

Opdrachtgever is in ieder geval verplicht zich te houden aan de toepasselijke wetten en
regelgeving bij de totstandkoming van de werken.
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Artikel 25. Waarschuwingsplicht opdrachtnemer
1.

Het werk is nader omschreven in een door of in opdracht van opdrachtgever vervaardigd(e) bestek,
programma van eisen, of opdrachtomschrijving.

2.

Op opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht voor alle hem -vanwege zijn deskundigheid- op te
vallen tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in het bestek/programma van
eisen/opdrachtomschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voorts rust op de opdrachtnemer
een waarschuwingsplicht voor alle tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in door
opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte aanwijzingen en goedkeuringen die de
opdrachtnemer mede gelet op de door opdrachtgever van opdrachtnemer en zijn (eventuele)
onderaannemers verlangde deskundigheid hadden dienen op te vallen.

3.

Bij het negeren van de in lid 2 van dit artikel bedoelde waarschuwingsplicht(en) is opdrachtnemer
zelf aansprakelijk voor de betreffende tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten.

Artikel 26. Personeel, hulpmiddelen en materialen
1.

Door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen
aan de door opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene
eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

2.

Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is
de opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is opdrachtnemer
leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in het eerste
lid van dit artikel.

3.

Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door of vanwege
opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en
productiemiddelen en tot identificatie van het personeel dat door opdrachtnemer bij de uitvoering
van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 27. Relevante informatie
1.

Opdrachtnemer geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van
opdrachtgever verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

2.

In geval opdrachtnemer het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, kan hij zich niet beroepen
op het niet beschikken over relevante informatie en/of gegevens.

Artikel 28. Terrein en gebouwen van de opdrachtgever
1.

Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van
opdrachtgever waar het werk zal worden uitgevoerd.
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2.

Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden - derhalve ook de
ligging van kabels en leidingen - op het terrein en/of in de gebouwen waar het werk zal worden
uitgevoerd.

3.

Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico en in overleg met zowel de bevoegde
bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle
maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de
vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking(en) en goedkeuring(en), die nodig
zijn om het werk ongestoord te kunnen uitvoeren.

4.

Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden
zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer.

5.

Opdrachtnemer streeft erna om de normale werkzaamheden van opdrachtgever zo min mogelijk te
verstoren en te belasten. In die gevallen dat hij vooraf weet de werkzaamheden van opdrachtgever
wel te verstoren of te belasten dient hij dit tijdig vooraf aan opdrachtgever mede te delen en met
opdrachtgever in overleg te treden, om een zo goed mogelijk plan te maken om de normale
werkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren.

Artikel 29. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de opdrachtgever
1.

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel
op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geen onnodige belemmering vormen voor de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van opdrachtgever en derden.

2.

De in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen (natuurlijke
en rechts-) personen staan onder leiding en toezicht van opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt ter
zake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.

3.

Opdrachtnemer en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een
aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de
gebouwen van opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake
veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.

4.

Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt opdrachtnemer op zijn
verzoek door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 30. Onderaannemers
1.

Opdrachtnemer is alleen gerechtigd onderaannemers in te schakelen na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van opdrachtgever.

2.

Opdrachtnemer blijft, ook bij schriftelijke toestemming, verantwoordelijk voor de nakoming van alle
verplichtingen door deze derden, mede daaronder begrepen de afdracht van omzetbelasting,
loonbelasting, premies volksverzekering en premies werknemersverzekeringen. Opdrachtnemer
vrijwaart opdrachtgever voor elke vorm van ketenaansprakelijkheid en dient ervoor te zorgen dat
de Wet Ketenaansprakelijkheid in acht wordt genomen.
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3.

Vastgesteld op 13 april 2016

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot onderaannemers
in te trekken indien tijdens de door hen uit te voeren werkzaamheden blijkt dat zij niet in staat zijn
het werk of een deel van het werk volgens de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 31. Ketenaansprakelijkheid
1.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor elke vorm van ketenaansprakelijkheid en dient ervoor
te zorgen dat de Wet Ketenaansprakelijkheid in acht wordt genomen.

Artikel 32. Betaling
1.

De opdrachtgever zal slechts betalen na acceptatie van het door opdrachtnemer uitgevoerde werk.

2.

Eventuele vooruitbetalingen en betaling in deeltermijnen dienen in de overeenkomst vastgelegd te
zijn conform artikel 40 van het UAV 2012.

Artikel 33. Verplichtingen van opdrachtnemer
1.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot
een goed einde brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften
inzake onder andere veiligheid en milieu.

2.

Het werk dient goed en deugdelijk en in overeenstemming met de overeenkomst te worden
uitgevoerd.

3.

Een contactpersoon van opdrachtnemer is tijdens de werkuren op het werkterrein beschikbaar.

4.

Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging
waarbij hij is ingeschreven en over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste
verzoek van opdrachtgever dient opdrachtnemer hem voornoemde bescheiden te tonen.

5.

Opdrachtnemer dient telkenmale op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze een afschrift te
verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de
ontvanger der directe belastingen.

6.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden wegens het niet
naleven door opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de
wet.

7.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig
uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk. Afval- en emballagemateriaal dient opdrachtnemer
na afloop van het werk mee te nemen.
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