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Omschrijving 

 

 

Binnenhagen ong., 7471 CN Goor 
 
In een doodlopend straatje, nabij centrum en voorzieningen gelegen, tussen de bestaande huisnummers 
Binnenhagen 19 en 20, wordt deze fraaie twee-onder-een-kap woning gerealiseerd. De uitgebouwde 
woning met royale woonkeuken en aangebouwde stenen berging/bijkeuken is gelegen op een groot 
perceel van 547 m2.  
 
Globale indeling: 
Begane grond: hal, meterkast, toilet, ruime L-vormige woonkamer, tuingerichte woonkeuken met 
tuindeuren, berging/bijkeuken.  
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche, toilet en wastafel. 
2e verdieping: middels vaste trap te bereiken zolderruimte met dakkapel met mogelijkheid voor 1 of 2 
slaapkamers.  
 
De woning wordt uiteraard voorzien van optimale isolatie. Bovendien wordt de woning voorzien van een 
lucht-warmtepomp installatie (gasloos) en 11 zonnepanelen. Een zeer energiezuinige woning dus!  
 
De rechter helft is reeds verkocht en er wordt in het najaar 2022 gestart met de bouw.  
 
Bijzonderheden: 
- optimaal geïsoleerd 
- v.v. lucht warmtepomp installatie met vloerverwarming 
- geheel v.v. kunststof kozijnen met HR++ beglazing 
- inclusief stelpost voor sanitair 
- exclusief keuken 
- woonoppervlakte: 153 m2 (excl. berging/bijkeuken) 
 
LET OP: De foto's dienen ter indicatie van de nieuw te bouwen woning. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

 

Koopsom € 489.500,- v.o.n. 
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Kenmerken 
 

Koopsom : € 489.500,00 

Soort : Woonhuis 

Type woning : 2-onder-1-kapwoning 

Aantal kamers : 4 kamers waarvan 3slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 615 m3 

Perceel oppervlakte : 547 m2 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 153 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 

Bouwjaar : 2022 

Ligging : In woonwijk 

Tuin : Achtertuin, voortuin 375 m2 

Garage : Garage mogelijk 

Verwarming : Vloerverwarming geheel, Warmtepomp 

Isolatie : Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig 
geïsoleerd 

 
: 

 

Locatie 
 
Binnenhagen  
7471 CN  GOOR 
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Kadaster 
 

 

Kadastrale gegevens 

Adres Binnenhagen 

Postcode / Plaats 7471 CN  Goor 

Gemeente Goor 

Sectie / Perceel C / 7512 

Oppervlakte 528 m2 

Soort Volle eigendom 

 

Kadastrale gegevens 

Adres Binnenhagen 

Postcode / Plaats 7471 CN  Goor 

Gemeente Goor 

Sectie / Perceel C / 6889 

Oppervlakte 19 m2 

Soort Volle eigendom 

 

 

 

Er wordt een erfdienstbaarheid van weg gevestigd ten behoeve en ten laste van de beide 
nieuw te bouwen woningen om  het in- en uitrijden vanaf het oprit naar de straat goed 
toegankelijk te maken. Een en ander is weergegeven op de kadastrale kaart.
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Financiering van uw nieuwe woning 

 
Het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek is vaak de grootste financiële stap die iemand 
neemt in zijn leven. U wilt er dan natuurlijk zeker van zijn, dat u voor de financiering van uw woning voor de 
juiste hypotheek heeft gekozen. Voor het maken van deze keuze is het prettig om te worden bijgestaan 
door een deskundig hypotheekadviseur.  
 
LOFwonen heeft ervaren financieel adviseurs in dienst die samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn 
in uw persoonlijke situatie: uw inkomen en dat van uw partner, de rentestand, uw eventuele eigen 
vermogen, de waarde van de woning, maar ook de maandlasten die u acceptabel vindt.  

Uw wensen 

Op basis van uw wensen kiest u voor een passende hypotheekvorm. Wij leggen de aanbiedingen van 
verschillende geldverstrekkers naast elkaar en selecteren wij, in overleg, de voor uw situatie meest 
voordelige optie. Daarbij spelen behalve de rente natuurlijk ook aflossingsverplichtingen, flexibiliteit en 
fiscale aspecten een belangrijke rol.  

Erkend hypotheekadviseur 

Omdat bij het verstrekken van hypotheken forse bedragen een rol spelen, is er een keurmerk ingesteld 
voor hypotheek-adviseurs. De certificering voor Erkend Hypotheek Adviseur geschiedt door de Stg. 
Erkenningsregeling Hypotheekadviseur (SEH). Deze onafhankelijke stichting heeft, net als het keurmerk 
Hypotheek Bemiddeling, tot doel om kwaliteit en betrouwbaarheid van hypotheekadviseurs inzichtelijk te 
maken voor iedereen die een goed hypotheekadvies zoekt. Uiteraard zijn de adviseurs van LOFwonen 
Erkend Hypotheekadviseur. 

Afspraak maken 

Maak eens een afspraak met een hypotheekadviseur van LOFwonen, dan worden, geheel vrijblijvend, alle 
mogelijkheden met u doorgenomen. Een afspraak in de avonduren is voor ons geen enkel probleem! U 
kunt hen bereiken op telefoonnummer 0547-262626. Natuurlijk kunt u ook via de website www.lofwonen.nl 
contact opnemen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lofwonen.nl/
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Beknopte technische omschrijving 
 

2/1 kap woning  
Binnenhagen Goor 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING CONSTRUCTIE EN MATERIAAL 
 
 
Fundering 
Stalen buispalen met betonbalk, e.e.a. volgens berekening constructeur.  
 
Begane grondvloer 
 Gehele woning voorzien van een vrijdragende geïsoleerde vloer Rc=3,7 
 
Verdiepingsvloeren 
Kanaalplaatvloeren (d=200mm) 
 
Metselwerk 
 Gevelsteen zwart mangaan (gedeelte rode keimsteen, excl keimen) volgens monster Hoek, gemetseld in 

wildverband, boven alle buiten kozijnen gemetselde rollagen, open voegen d.m.v. kunststof 
stootvoegroosters i.v.m. ongedierte. 

 Binnenwanden d.m.v. keramische binnenmuurstenen, de woningscheidende wand in 
kalkzandsteenlijmblokken i.v.m. geluidseisen, (na afwerking van de wand kunnen krimpscheurtjes ontstaan 
dit heeft verder geen nadelige gevolgen).  

 Spouwisolatie minerale wol Rc=4,7. 
 
Voegwerk 
Kleur neutraal, donkergrijs. Plat vol glad. 
 
Metaalwerken 
 Buitenlateien allen gegalvaniseerd. 
 Binnenlateien behandeld in menie. 
 Gegalvaniseerde matomranding t.p.v. kruipluik bij de voordeur. 
 
Buitenkozijnen / ramen  
 Geleverd onder KOMO-keur, details volgens KVT, kozijn en raamhout van het 1e soort dark-redmeranti, 

afmeting kozijnhout 67*114mm en 90*114mm, afmeting raamhout 68*92mm met tochtkaders geschikt 
voor triple glas. Peilkozijnen worden voorzien van DTS-onderdorpels (hardkunststof zwart) 

 Alle buitenkozijnen worden 2x behandeld op waterbasis kleur wit (RAL 9010) 
 
Binnen kozijnen 
Meranti opdek kozijnen afmeting kozijnhout 67*114mm 1x behandeld kleur wit (RAL 9010), deur afmeting 
930*2315mm (meterkast 780*2315mm). 
 
Buitendeuren 
Merbau voor, achter en terrasdeuren 2x behandeld kleur wit (RAL 9010) deur afmeting 930*2315mm,  
merk Weekamp deuren. 
 Voordeur: volgens model tekening 
 Achterdeur: WK048 
 Tuindeuren: WK042 
 Garagedeuren: meranti geïsoleerde deuren met verticale groeven 
 
Dakconstructie 
D.m.v. gordingkap met over de gordingen een dakplaat met een isolatie Rc=6,3. 
Platte daken van de berging/bijkeuken d.m.v. houten balklaag met 18 mm dakbeschot.  
 Berging / bijkeuken v.z.v. PIR isolatie 14 cm (Rc 6,3) 
 Bitumineuze dakbedekking 
 Dakranden worden afgewerkt met een aluminium trim 
 Excl. isolatie op de luifel 
 
Dak/gootoverstek 
Getimmerde bakgoot met meranti boei met profiel en meranti sierlijst met profiel, Uniprime bodem en zinken 
goot met kraal. 
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Dakpannen 
Betonpannen met coating volgens monster Hoek. 
 
Afwerkvloeren   
 Cementdekvloer 70mm dik aan peil, incl. kunststof vezels t.b.v. vloerverwarming 
 Zolder 50mm dik aan peil 
 
Aftimmering 
 Knieschot op zolders d.m.v. aftimmering tegen muurplaat ca. 300 mm hoog, excl. indeling vaste kasten, 

excl. luikjes in knieschot. 
 
Hang- en Sluitwerk 
 Volgens Politie keurmerk inbraakwerendheid klasse 2 sterren **  
 Op alle buitendeuren kogellager scharnieren met veiligheidsnok 
 Sluiting buitendeuren d.m.v. een driepuntsluiting met haak 
 Buiten: kruk op veiligheidsschild met kerntrek beveiliging, incl. gelijksluitende cilinders 
 Binnen: kruk op schild  
 
Binnendeuren   
Opdek direct glad afgewerkt kleur alpine wit, afmeting 930*2315mm, meterkast deur afmeting 78x2315mm 
 
Tegelwerk 
Wand- & vloertegels toilet en badkamer volgens monster excl. leggen in patroon.  
  
Natuursteen 
Vensterbanken composiet crème kleur (kozijn breedte), woonkamer 20x300mm, overige vertrekken 
20x250mm, excl. keukenraamkozijn en badkamer, excl. dorpels onder de binnen kozijnen. 
 
Raamdorpels   
Keramisch hardgebakken zwart verglaasd (grijs ingevoegd). 
 
Trappen   
Open hardhouten trappen. De trap wordt 1x blank afgelakt.       
 
Glaswerk 
In alle buitenkozijnen triple glas (excl. glaswerk binnen), incl. daar waar nodig veiligheidsglas,  
kaders in het glas zijn blank aluminium. 
 
Schilderwerk   
 Excl. gronden constructiehout 
 Incl. buiten rondom alle zicht delen gegrond 
 Afschilderwerk niet van toepassing, dit voor de opdrachtgever 
 
Buitenbestrating / beplanting 
Niet van toepassing. 
 
Ventilatie   
Door middels van Duco Top rooster ZR. 
 
Algemeen 
 - inclusief definitieve nutsaansluiting (water en elektra), excl. glasvezel 
 - inclusief rioolaansluiting op Gemeentelijk riool 
 - inclusief overdrachtskosten notaris 
 - incl. BENG-berekening en eisen volgens BENG 
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AFWERKING 
 
 
Begane grond   
 
Hal: Vloer: Cementdekvloer 70mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behangklaar) 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
     
Toilet: Vloer: Tegelwerk 
 Wanden: Tegelwerk tot 1500mm boven vloerpeil, daarboven spack spuitwerk 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
 
Woonkamer: Vloer: Cementdekvloer 70mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behangklaar) 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
     
Keuken: Vloer: Cementdekvloer 70mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behangklaar) 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
 Diversen: Excl. uitrusting keuken  
 
Berging / Bijkeuken: Vloer: Cementdekvloer 70mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behangklaar) 
 Plafond: Gipsplaten op rachels excl. spack spuitwerk  
   
Luifel: Plafond Balklaag in zicht met dakbeschot 
        
 
Verdieping  
 
Overloop: Vloer:  Cementdekvloer 70mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behang klaar) 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
  
Badkamer: Vloer: Tegelwerk 
 Wanden: Tegelwerk tot 2100mm boven peil, daarboven spack spuitwerk 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
 Diversen: Excl. muurtjes badkamer/toilet e.d. 
 
Slaapkamers: Vloer: Cementdekvloer 70mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behang klaar) 
 Plafond: Spack spuitwerk (V-naden blijven in het zicht) 
  
Zolder: Vloer: Cementdekvloer 50mm dik aan peil 
 Wanden: Gipsspuitwerk, (behang klaar) 
 Plafond: Dakplaten in zicht (kleur wit) 
 Diversen: Gordingen schuine kanten blijven in zicht 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE INSTALLATIES 
 
 
Loodgieterswerken 
 
Sanitair in wit (V&B) 
2 wandclosets met inbouw reservoir, bedieningspaneel en zitting. 
1 handwasbakje met bevestiging, plugbekersifon met vloerbuis en toiletkraan.  
1 wastafel 60 cm met plugbekersifon met vloerbuis, mengkraan, pvc planchet en spiegel. 
1 thermostatische douchemengkraan met glijstangcombinatie.  
1 tapkraan met beluchter 1/2'' en terugslagklep voor de wasautomaat. 
 
Waterleidingen 
De koudwaterleiding vanaf de watermeter in de meterkast naar: 
2 x toilet, 1 handwasbakje, 1 wastafel, 1 douchekombinatie, 1 tapkraan en afgedopte leiding naar 
gootsteenmengkraan en warmwaterapparaat. 
De warmwaterleiding vanaf het warmwater apparaat (zie omschrijving cv-installatie) naar: 
1 wastafel, 1 douchekombinatie, en naar keukenmengkraan (afgedopt). 
 
Goten en hemelwaterafvoeren 
Zinken goten (zink no. 14) volgens tekening 
Hemelwaterafvoeren uitgevoerd in grijs PVC, lozend op maaiveld. 
 
Riolering 
Vuilwater riolering t.b.v. de omschreven sanitaire toestellen. 
De vuilwater riolering tot 30 cm buiten de voorgevel, in pvc uitvoering met de nodige pvc hulpstukken,  
 
Buitenriolering 
De vuilwater buitenriolering in pvc uitvoering met een maximale buislengte van 5 mtr. buiten de voorgevel met de 
benodigde pvc hulpstukken. 
 
 
CV installatie 
 
Ontwerpcondities 
De cv installatie is ontworpen conform de geldende normen in ISSO 51 zonder nachtverlaging. 
De hieronder genoemde temperaturen, kunnen worden bereikt en behouden worden tot 
een buitentemperatuur van -10°C bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken.  
 
Badkamer   22°C 
Woonkamer, keuken, slaapkamers 20°C 
Hal, geïsoleerde bijkeuken   15°C 
Zolder     onverwarmd 
 
Ontwerp temperatuur 35-30°C (laag temperatuur) 
Rc-waardes volgens Bouwbesluit. 
 
Installatie 
De woonkamer, keuken, slaapkamers, badkamer, hal en geïsoleerde bijkeuken worden voorzien van 
vloerverwarming. Het geheel aangesloten volgens het tweepijpsysteem met gedwongen circulatie. 
 
Regeling 
De regeling geschiedt d.m.v. een RMU 40 ruimtethermostaat in de woonkamer.  
Na-regeling vloerverwarming in de slaapkamers d.m.v. draadloze ruimtethermostaat in desbetreffende ruimte. 
* incl. het bedraden van de door de elektrotechnische installateur aangebrachte loze leiding. 
 
De lucht-water warmtepomp wordt geplaatst in de geïsoleerde bijkeuken en buiten-unit wordt geplaatst 
tegen de buitengevel nabij de binnen-unit. Warmwatervoorziening middels geïntegreerde boiler van 180 liter. 
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Ventilatie 
 
De mechanische ventilatie (systeem C4a) d.m.v. Duco CO2 Systeem compleet met de benodigde buizen, bochten, 
T-stukken, afzuigroosters en kunststof dakdoorvoer. 
De luchtafvoer is vraag gestuurd op basis van de luchtkwaliteit d.m.v. CO2 sensor in de woonkamer en de 
hoofdslaapkamer. 
De afvoerbox wordt geplaatst op de zolder. 
 
Afzuigkap 
Leveren en monteren doorvoer (Ø 125 mm) met gevelrooster t.b.v. de afzuigkap. 
*  excl. leveren, aanbrengen en aansluiten afzuigkap op afvoerkanaal. 
 
 
Elektrische installatie 
 
Schakelmateriaal 
Peha standaard wit inbouw, kleur RAL 1013. 
Peha standaard wit opbouw op de vliering. 
De dubbele inbouw wandcontactdozen worden vlak uitgevoerd. 
Schakelaar- en wandcontactdooshoogte: 1000+ 
Wandcontactdooshoogte woonkamer: 300+ 
 
Omschrijving per vertrek voor de woningen 
 
Hal: 1 lichtpunt op schakelaar. 
  1 enkele wandcontactdoos in combinatie met schakelaar. 
  1 aansluitpunt 230V afgemonteerd met een rookmelder 230V/9V back-up. 
 
Toilet: 1 lichtpunt op schakelaar. 
 
Berging/bijkeuken: 1 lichtpunt op schakelaar. 
  1 dubbele wandcontactdoos. 
 
Woonkamer: 2 lichtpunten op schakelaar. 
  5 dubbele wandcontactdozen. 
  1 loze telefoon leiding 
  1 loze radio/tv-leiding.  
  1 loze thermostaatleiding. 
 
Keuken: 1 lichtpunt op schakelaar 
  3 dubbele wandcontactdozen 
  1 enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap. 
  1 aansluitpunt voor elektrisch koken 2x 230 V op aparte kookgroep. 
  1 loze boilerleiding.  
 
Overloop: 1 lichtpunt op wisselschakeling. 
  1 enkele wandcontactdoos in combinatie met schakelaar. 
  1 aansluitpunt 230V afgemonteerd met een rookmelder 230V/9V back-up. 
 
Badkamer:  1 lichtpunt op schakelaar. 
  1 wandlichtpunt boven wastafel, op schakelaar. 
 
Slaapkamer elk: 1 lichtpunt op schakelaar. 
  2 dubbele wandcontactdozen. 
 
Zolder 2e verdieping: 1 lichtpunt op wisselschakeling. 
  1 enkele wandcontactdoos in combinatie met schakelaar. 
  1 aansluitpunt 230V afgemonteerd met een rookmelder 230V/9V back-up. 
 
Buiten: 1 lichtpunt nabij de voordeur, op schakelaar in de hal. 
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Algemeen: 1 belinstallatie, bestaande uit; trafo, schel en drukker. 
1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasautomaat, op aparte groep. 
1 aansluitpunt 400V t.b.v. warmtepomp. 
1 bedrade aansluitpunten t.b.v. mechanische ventilatie. 
1 verdeelinrichting in de meterkast voorzien van de benodigde groepen t.b.v.  
  omschreven installatie. 
1 aardingsinstallatie. 

 
Leveren en monteren van 11 stuks zwarte pv panelen op pannendak, met 1-fase string 
omvormer, montagesysteem en compleet aangesloten op de elektrische installatie. Aantal volgens BENG-
berekening. 
 
Algemeen 
* loze leidingen t.b.v. data, telefoon, cai, etc. zijn onbedraad. 
* bij de omschreven lichtpunten zijn de verlichtingsarmaturen en montage hiervan niet inbegrepen. 
 
 
Invoerbuizen NUTS 
Leveren en aanbrengen invoerbochten t.b.v. invoering Nutsbedrijven: 
-  Ø 50 mm voor elektra, water, telefoon en cai   
 
 
Dakbedekking 
 
Dakbedekking t.b.v. platte daken, bestaande uit; 
-   dampremmende folie en 14 cm PIR-isolatie (Rc 6,3) t.p.v. dakkapel, uitbouw keuken  
-   mastiekschroten en weefselstroken 
-   bitumineuze dakbedekking  
-   afwerking dakranden d.m.v. aluminium daktrim  
- excl. isolatie t.p.v. luifel 
 
 
Belangrijke info bewoners: 
denk aan de aanvraag voor een energieleverancier (elektra) 
het kiezen van een provider voor data communicatie (telefoon/internet/TV signaal) 
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Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: 
 
 Grondkosten  
 Aansluitkosten en verbruik voor water, elektra en riolering 
 21 % BTW 
 Architect kosten 
 Constructie kosten 
 Aanvraag bouwvergunning en welstands-advies  
 Overdrachtskosten notaris 
 Sondering, bodemonderzoek, precario kosten 
 Installatie- en dakdekkerswerk  
 BENG-berekening en het huidige Bouwbesluit  
 Inbraakpreventief hang en sluitwerk SKG** 
 SKH-KOMO certificaat op alle buitenkozijnen 
 
 
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief: 
 
 Aansluitkosten van media & communicatie, (TV, internet, telefonie)  
 Bestrating, schuttingen, tuinmuren (ook tussen de woning) en terreinafscheiding 
 Keuken inrichting en bijbehorende tegelwerken 
 Metsel- en tegelwerk voor bad, spatwandjes, plateaus, e.d.  
 Gronden van constructie hout 
 Afschilderwerk binnen en buiten, incl. sauswerk 
 Keimwerk van de gevel 
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I ALGEMEEN GEDEELTE 
Artikel 1: Algemeen 
1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

- “de opdrachtgever”: Aannemingsbedrijf Hoek & zn.  
- “de opdrachtnemer”: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt en/of 

met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit. 
- “opdracht”: de door de opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken. 
- “overeenkomst”: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken, die tussen de opdrachtgever en de 

opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding (waaronder de 
aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan. 

- “levering van zaken”: alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder “uitvoering 
van werken”. 

- “uitvoering van werken”: het verrichten van ontwerp- en/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of 
het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst. 

- “hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal. 
- “de principaal”: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst. 
- “de bouwdirectie”: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.  

1.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van zaken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het 
BIJZONDER GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (II A) toepasselijk. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in IIA. 
Indien de overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van werken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het 
BIJZONDER GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (II B) toepasselijk. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het 
bepaalde in IIB. 

1.3 De voertaal met betrekking tot alle zaken de overeenkomst betreffende is de Nederlandse taal. 
 

Artikel 2: Integriteit  
2.1  Indien en voor zover de opdrachtnemer een eigen (branche) gedragscode hanteert die minimaal voldoet aan de model bedrijfscode van de 
stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid, geldt dat de opdrachtnemer, zijn medewerkers, door hem ingeschakelde onderaannemers, 
arbeidskrachten en leveranciers bij de uitvoering van de opdracht de normen in acht nemen zoals die zijn neergelegd in de eigen gedragscode 
van de opdrachtnemer.  
2.2  De opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de onderhavige overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige 
wijze tot stand is (zijn) gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling 
afgestemde gedragingen met mede-inschrijvers, onderaannemers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge 
hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worden 
verhoogd. 

 
Artikel 3: Aanvaarding van opdracht; overeenkomst 

3.1  De opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan de opdrachtgever te retourneren binnen 14 dagen 
na datum verzending van de opdracht. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de opdracht te 
retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, 
wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
en onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Opschortende voorwaarden) van deze algemene voorwaarden. 
3.2  Op alle overeenkomsten van de opdrachtgever zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:  
a. alle op de (hoofdaannemings)overeenkomst betrekking hebbende  
b. technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-   

verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen; 
c. deze algemene voorwaarden; 
d. al het overige waardoor de opdrachtgever uit hoofde van de hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de bouwdirectie en/of de principaal 
gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met deze overeenkomst.  
  Het bepaalde in de overeenkomst prevaleert te allen tijde boven het gestelde onder lid a, b en/of c. 
3.3   Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde in lid 2 van dit artikel sub a, b en c prevaleren de eerder genoemde boven de later 
genoemde,  met dien verstande dat: 

- sub b voor sub a gaat, indien uit de bepalingen sub b zwaardere verplichtingen voor de opdrachtnemer voortvloeien, en 
- bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de in het bestek van toepassing  verklaarde administratieve bepalingen en de in het bestek vermelde 

aanvullingen en wijzigingen op deze administratieve bepalingen en anderzijds de algemene voorwaarden (sub b), de algemene voorwaarden 
prevaleren. 

3.4 De technische en administratieve bepalingen van het bestek, de daarbij behorende tekeningen, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing, 
toelichtingen en aanvullingen liggen voor de opdrachtnemer bij de opdrachtgever ter inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan de 
opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. De opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake 
relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen. 

3.5 Indien de opdrachtnemer in de opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s ontmoet, is hij verplicht de opdrachtgever daarop 
onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer 
aansprakelijk is voor alle schadelijke gevolgen dientengevolge.  

3.6 Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst en/of de daarvan krachtens lid 2 van dit artikel deel uitmakende stukken 
binden de opdrachtgever slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard. 
 

Artikel 4: Offertes van de opdrachtnemer; totstandkoming van de overeenkomst 
4.1  Een aanvraag van de opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend. 
4.2  Een offerte van opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte 
heeft gesteld dat deze herroepelijk is. 
4.3  De opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 6 weken.  In het geval de opdrachtnemer zijn offerte doet in het kader van 
deelname aan een aanbestedingsprocedure door de opdrachtgever, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van het 
werk door de principaal aan de opdrachtgever. 
4.4  Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt - in geval van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte - eerst tot 
stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een offerte van de opdrachtnemer. 
4.5  Bij de uitvoering van een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdrachtgever in het kader van de 
betreffende raamovereenkomst de opdracht voor een (deel)levering van zaken/(deel)uitvoering van werken verzendt. 
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Artikel 5: Hoofdelijkheid 

5.1  Indien de overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die 
overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel hoofdelijk jegens de 
opdrachtgever gebonden. 

Artikel 6: Opschortende voorwaarden 
6.1 De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden: 

- het werk, waarvoor de opdrachtgever aan de principaal een aanbod heeft gedaan, is conform dat aanbod aan de opdrachtgever opgedragen, en 
- de principaal heeft de opdrachtgever bevestigd goedkeuring te verlenen aan de inschakeling van de opdrachtnemer door de opdrachtgever. 

Artikel 7: Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen etc. 
7.1  De tot de overeenkomst behorende bijlagen als bedoeld in artikel 3.2 (Aanvaarding van opdracht; overeenkomst) van deze voorwaarden, alsmede 
de tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen, werkwijzen e.d., computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van 
elektronische aard), die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer heeft verstrekt, of die de opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten 
maken, of die de opdrachtnemer, in samenwerking met of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontwikkeld, blijven of worden eigendom van de 
opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtgever te worden geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van de 
opdrachtnemer. 
7.2  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan van de in het vorige lid bedoelde zaken gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve 
van en als voorzien in de overeenkomst. Het gebruik van bedoelde zaken is geheel voor risico van de opdrachtnemer. 
7.3  De opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de zaken/oplevering van het werk aan de opdrachtgever 
ter beschikking stellen,  bij gebreke waarvan de opdrachtgever de betaling kan opschorten, totdat deze door hem zijn ontvangen. 

Artikel 8: Non-concurrentie 
8.1  De opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de 
principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door de opdrachtgever met de principaal 
onderhandelingen worden gevoerd of een (hoofdaannemings)overeenkomst wordt of is aangegaan. 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten 
9.1  De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 
octrooirechten, en daarvan afgeleide rechten, die rusten op de (van de overeenkomst deel uitmakende) stukken als bedoeld in artikel 3.2 (Aanvaarding 
van opdracht; overeenkomst), alsmede de op de in artikel 7.1 (Eigendom van bescheiden, etc.) opgenoemde bescheiden, die door de opdrachtgever aan 
de opdrachtnemer zijn verstrekt, komen aan de opdrachtgever met uitsluiting van ieder ander toe. 
 

Artikel 10: Geheimhouding  
10.1  De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover der den van de inhoud van de overeenkomst, waaronder de in artikel 3.2 
(Aanvaarding van opdracht; overeenkomst) bedoelde stukken, en de bescheiden als bedoeld in artikel 7.1  (Eigendom van bescheiden, etc.), 
constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow, in de meest ruime zin des woords, afkomstig van de opdrachtgever, die door de 
opdrachtgever in het kader van de overeenkomst ter kennis van de opdrachtnemer zijn gebracht of gekomen. 
10.2  De opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeel en/of door hem ingeschakelde derden 
schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten. 
10.3  De voor de opdrachtnemer uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de overeenkomst 
voortduren. 

Artikel 11: Inlening van personeel 
11.1  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, 
is de opdrachtnemer niet gerechtigd bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking  gestelde (ingeleende) arbeidskrachten. 
11.2  Bij inlening van arbeidskrachten als in het vorig lid bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorwaarden strikt na te 
leven om gevrijwaard te zijn  tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 Invorderingswet 1990). Te 
dezer zake geldt de vrijwaringsverplichting van  de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16 (Aansprakelijkheid en vrijwaring). 

Artikel 12: Uitbesteding 
12.1  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, 
is het de opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te besteden. 
12.2  Indien de opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk 
contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken. 
12.3  Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens de opdrachtgever 
heeft. 
12.4  Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, is hij verplicht de gestelde 
administratieve voorschriften strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de ketenaansprakelijkheid 
(artikel 35 Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringverplichting van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16 (Aansprakelijkheid en 
vrijwaring). 

Artikel 13: Prijs en hoeveelheid 
13.1  Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Geen verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen, prijzen en 
andere kostenverhogende factoren, tenzij anders is overeengekomen. 
13.2  Alle prijzen gelden voor levering van de zaken franco op de in artikel 30 (Plaats van levering) bedoelde plaats en zijn inclusief alle in- 
en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen en inclusief alle kosten van verzekering, echter exclusief B.T.W.  Ook valutaverschillen 
(verschillen in wisselkoers tussen het moment van bestellen  en leveren/factureren) hebben geen invloed op de prijs.  
13.3  Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de overeenkomst vermelde 
hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient zonder dat de opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel 
meer of minder te worden geleverd als het werk vereist. 
13.4  De opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden, in geval de opdrachtgever 
dat beroep ook heeft op de principaal en niet eerder dan nadat de opdrachtgever de vergoeding van de principaal heeft ontvangen. 
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Artikel 14: Facturering 
14.1  De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet 
op de Omzetbelasting.  
14.2  Indien artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing is/zijn dient de opdrachtnemer op de gedagtekende en 
genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: 

a. het contractnummer dat op het werk betrekking heeft; 
b. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; 
c. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
d. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;  
e. naam, adres en woonplaats van de opdrachtnemer; 
f. BTW-nummer van de opdrachtnemer; 
g. een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid 

met vermelding van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet toepasselijk met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting; 
h. het loonbelastingnummer van de opdrachtnemer;  
i. het nummer van de G-rekening van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 25 (Ketenaansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid). 

14.3  Facturen van de opdrachtnemer moeten in enkelvoud worden ingediend met vermelding van het door de opdrachtgever aangegeven project, project-
/order- of contractnummer alsmede de datum van de opdracht. 

14.4  De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van de opdrachtgever voor akkoord getekende ontvangstbonnen respectievelijk 
mandagenstaten. 

14.5  De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag. 
14.6  De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van de 

principaal.  
14.7  De opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien de opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Betaling door de 

opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.  
14.8  De opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de opdrachtgever de door deze verlangde zekerheid te stellen.  
14.9  Met het factuuradres is bedoeld het adres zoals in de order van de opdrachtgever vermeld.  
14.10  Facturen die niet aan de in de inhoud van de in dit artikel gestelde eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen, geretourneerd en niet betaald. 

 
Artikel 15: Betaling en eindafrekening 

15.1  Indien opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, kan opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan 
opdrachtgever factureren, waarna betaling door opdrachtgever zal geschieden binnen zestig (60) dagen na datum van ontvangst van de desbetreffende 
factuur. 
15.2  De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na de 
laatste levering (ingeval van inkoop) c.q. na oplevering van het werk (ingeval van onderaanneming). De opdrachtgever zal slechts betalen: 

a. zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door de opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd; 
b. na ontvangst door de opdrachtgever van een factuur conform het bepaalde in artikel 14 (Facturering); en  
c. nadat de opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, 

alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing heeft betaald. 
15.3  De opdrachtnemer is gehouden zijn eindafrekening binnen 4 weken na oplevering van zijn werkzaamheden of na zijn laatste aflevering bij de 

opdrachtgever  in te dienen. Indien de principaal en de opdrachtgever een onderhoudstermijn zijn overeengekomen, dient de eindafrekening binnen 4 
weken na afloop van die onderhoudstermijn te zijn ingediend. Indien de opdrachtgever de eindafrekening niet binnen genoemde termijn heeft 
ontvangen, heeft de opdrachtnemer geen recht meer op betaling van het bedrag van een eventueel positief saldo van de eindafrekening. 

15.4  Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door de opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde 
kopie van de opdracht door de opdrachtgever is terugontvangen. 
De opdrachtgever is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van en voldoen aan de door een gemachtigde van de 
opdrachtgever ondertekende ontvangstbonnen en/of mandagenstaten als bedoeld in artikel 14.4 (Facturering). 

15.5  In principe is de betalingssystematiek gelijk aan de betalingssystematiek zoals vermeld in de hoofdaannemingsovereenkomst. 
15.6  Betaling door de opdrachtgever voor de geleverde (goedgekeurde) zaken en/of (gedeelten van) het werk ontslaat de opdrachtnemer niet van enige 

garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet. 
15.7 Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van 

de overeenkomst, is de opdrachtgever tot geen enkele vergoeding gehouden, behoudens tot betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen. 
Indien de tekortkoming de opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze betaling geschiedt onder aftrek van de schade en kosten die de opdrachtgever 
als gevolg van de toerekenbare tekortkoming lijdt en/of zal lijden. 

15.9  Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de opdrachtnemer de opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet 
uitvoeren, heeft de opdrachtgever het recht om voor rekening van de opdrachtnemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers van de 
opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor deze nog geen betaling genoten. De opdrachtgever 
gaat hiertoe niet over dan na de opdrachtnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger ter zake te hebben gehoord.  
 

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
16.1   De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook in het kader van de uitvoering van de opdracht ontstaan. De 
opdrachtnemer is gehouden alle schade die de opdrachtgever, de principaal c.q. derden dientengevolge lijden te vergoeden. De opdrachtnemer zal de 
opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake en zal de opdrachtgever zo nodig schadeloos stellen. 
16.2  De opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boeten en/of andere strafmaatregelen die worden opgelegd aan de 
opdrachtgever, de principaal en/of derden ten gevolge van een doen en/of nalaten van de opdrachtnemer.  
16.3  De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen, -constructies, gereedschappen, materieel alsmede de nog niet in het 
werk opgenomen zaken die door de opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder schade door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme 
en beschadiging met inbegrip van brandstichting. 

Artikel 17: Levering certificaten e.d. 
17.1  Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de opdrachtnemer zorg, dat deze 

uiterlijk binnen 2 weken na levering van de zaken/oplevering van het werk in het bezit van de opdrachtgever zijn, tenzij in de overeenkomst een eerder 
tijdstip is genoemd. Bij gebreke hiervan kan de opdrachtgever de betaling opschorten totdat deze wel in zijn bezit zijn. 

 
Artikel 18: Verzekering 

18.1   De opdrachtnemer is gehouden – als verzekeringsnemer - een voor de opdrachtgever genoegzame primaire 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de principaal en/of derden, 
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de premie bij vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur van de overeenkomst te voldoen en ten genoegen van de opdrachtgever aan te tonen dat 
eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan de opdrachtgever zullen geschieden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever gerechtigd is de 
overeenkomst, na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van de opdrachtgever. Verzekering 
van zijn aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst of de wet. Indien meerdere 
verzekeringen van toepassing zijn bij een schade, gaat de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van de 
opdrachtnemer te allen tijde vóór op die andere verzekeringen. 
18.2  De opdrachtnemer zal alle zaken, die hij van de opdrachtgever onder zich heeft of zal ontvangen, verzekeren tegen schade van welke 
aard dan ook, toegebracht gedurende de periode dat deze zich onder de hoede van de opdrachtnemer bevinden 
18.3  Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient de opdrachtnemer het risico van aansprakelijkheid 
voor schade jegens de opdrachtgever en/of derden te verzekeren overeenkomstig de wettelijke vereisten en met inachtneming van het van toepassing 
zijnde bestek en/of andere contractuele bepalingen.   
De verzekeringspolissen dienen onder meer te voldoen aan de navolgende voorwaarden: 

a. de opdrachtgever dient in verband met de overeenkomst als medeverzekerde op de polis van de opdrachtnemer te worden aangemerkt.  
b. de motorrijtuigen- en werkmaterieelverzekeringen mogen geen uitsluitingen bevatten ten aanzien van het zogenaamde werkrisico en/of schade aan 

ondergrondse zaken, zoals kabels en leidingen. 
18.4  Op verzoek is de opdrachtnemer verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappijen aan de opdrachtgever ter 

beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. 
18.5 De opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen welke door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede-)verzekerden worden opgelegd. In geval de 

opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verzekeringsverplichtingen, is de opdrachtgever gerechtigd deze verplichtingen namens en voor 
rekening van de opdrachtnemer na te komen. 

18.6 Onverlet latende aansprakelijkheden van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of de wet, dient de opdrachtnemer vorengenoemde 
aansprakelijkheden  te verzekeren tot bedragen: 

a. welke de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen voorschrijft ten aanzien van gebruik van motorvoertuigen en zelfrijdend 
werkmaterieel; 

b. voor aansprakelijkheden, uit andere oorzaken dan bedoeld in het vorige sublid van dit artikel, tot een bedrag als vermeld in de overeenkomst, bij 
gebreke waarvan tenminste een verzekerd bedrag per gebeurtenis ter grootte van € 2.000.000 is vereist. 

18.7  Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen die de principaal stelt aan de inhoud van de verzekering van de opdrachtgever en de daadwerkelijke inhoud van de 
verzekering van de opdrachtgever prevaleert de laatste. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op de betreffende eisen van de 
principaal. 

18.7 Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor rekening van de opdrachtnemer. 
18.8  Aanspraken op enige eventueel door de opdrachtgever (of de principaal) afgesloten verzekeringen ontstaan eerst door een daartoe strekkende verklaring 

door de opdrachtgever (of de principaal) aan de betreffende verzekeraar(s). Ten aanzien van de in artikel 16.3 van deze algemene voorwaarden bedoelde 
gevallen kan door de opdrachtnemer geen beroep worden gedaan op enige eventueel door de opdrachtgever afgesloten verzekeringen. 
 

Artikel 19: Garantie 
19.1 Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst of de wet garandeert de opdrachtnemer gedurende de in de overeenkomst te 

bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode van vijf jaar geldt, dat geleverde zaken en uitgevoerde werk inclusief de daarvoor gebruikte zaken 
tenminste zijn: 

a. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie,  montage en materiaal, en 
b. in overeenstemming met hetgeen in de overeenkomst (en de daarbij behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in artikel 3.2 

(Aanvaarding van opdracht; overeenkomst van deze voorwaarden) is bepaald en geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en 
conform de eisen die daaraan in de overeen komst en door of vanwege de overheid zijn gesteld.  
Het geleverde zal van deugdelijk materiaal en goede uitvoering zijn, uitgevoerd door vakbekwame personen onder deskundige leiding, in alle 
opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van toepassing, ten minste gelijk zijn aan door de opdrachtnemer aan de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen. Het geleverde zal overigens volledig in staat zijn de beoogde prestaties 
te leveren, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst en ten tijde van de feitelijke levering (zodra het 
geleverde op de overeengekomen plaats van levering door de opdrachtgever in ontvangst is genomen) geldende normen, keurkenmerken, wetten en 
overheidsvoorschriften.  De opdrachtnemer staat er verder voor in dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. 

19.2  Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt met dien verstande dat, indien de opdrachtgever vóór opdrachtverlening bekend maakt dat hij op grond van 
het bestek jegens de principaal gehouden is voor het geleverde c.q. opgeleverde (deel van het) werk een bepaalde garantie te verstrekken, de 
opdrachtnemer verplicht is jegens de opdrachtgever diezelfde garantie te verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor 
bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie geldt. 

19.3  De in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde garanties gelden (i) ingeval van inkoop,  vanaf de dag van levering, (ii) ingeval van onderaanneming, vanaf 
de dag van oplevering van het werk door de opdrachtgever aan de principaal van het betreffende onderdeel van het werk en (iii) ingeval van geleverde 
technische componenten en installaties in het bijzonder, vanaf de dag van ingebruikname of inbedrijfstelling. 

19.4  Onverminderd de overige aanspraken van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen 
rekening op eerste aanzegging van en in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk herstellen.  

19.5  Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling het gebrek niet, niet tijdig en/ of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen 
uitstel kan lijden, is de opdrachtgever gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving, het ter zake nodige op kosten van de opdrachtnemer uit te (laten) 
voeren. 

19.6  De opdrachtgever is gerechtigd deze kosten te verhalen op de opdrachtnemer. 
Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie opnieuw in. 

19.7  Na het verstrijken van de op grond van dit artikel toepasselijke garantietermijn,  blijft de opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaren 
aansprakelijk voor verborgen gebreken. Onder verborgen gebreken worden verstaan een gebrek dat bij  de inspectie van de zaken als bedoeld in artikel 
20 (Inspectie en keuring) c.q. bij opneming van het werk als bedoeld in artikel 36 (Opneming en goedkeuring) door de opdrachtgever redelijkerwijs niet 
kon worden ontdekt.  

19.8 De opdrachtnemer is gehouden zijn organisatie zodanig in te richten en ingericht te houden dat van elk onderdeel c.q. de component van de levering de 
herkomst traceerbaar is op onder andere productie en herkomsthistorie. 

19.9  De klachtplicht van de opdrachtgever als bedoeld in artikelen 7:23 en 6:89 BW zal niet met zich meebrengen dat de opdrachtgever binnen zes maanden, 
nadat hij een gebrek in de prestatie van de opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij de opdrachtnemer dient te 
protesteren.  
 

Artikel 20: Inspectie en keuring 
20.1  De opdrachtgever en/of de principaal en/of de bouwdirectie van het werk hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde 
zaken/het (in uitvoering zijnde)  werk - daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken - te inspecteren of te keuren. Alsdan zal de opdrachtnemer 
zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. 
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20.2  De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer ingeval deze zaken/ het werk door de opdrachtgever en/of de 
principaal en/of de bouwdirectie van het werk worden afgekeurd. 
20.3  Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de 
overeenkomst of de wet. 

Artikel 21: Gehele of gedeeltelijke ontbinding/ opzegging 
21.1  Elke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de nakoming door de opdrachtnemer van zijn 
verplichtingen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verstrijken van de termijn is de opdrachtnemer in 
verzuim. Door de opdrachtgever aan opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af. 
21.2  In de volgende gevallen is de opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren  of op te zeggen, zulks 
onverminderd zijn recht tot schadevergoeding: 

a. indien de opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt, zodat onder meer vertraging in 
het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten is; 

b. ingeval van (een aanvraag tot):  
(i) faillissement,  
(ii) (voorlopige) surseance van betaling,  
(iii) (gedeeltelijke) liquidatie of  
(iv) onder curatele stelling, 
van de opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft 
verstrekt; 

c. indien één of meer van de zaken van de opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;  
d. indien de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming 

geheel of gedeeltelijk stil legt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening; 
e. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 
f. indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen; 
g. indien de opdrachtnemer komt te overlijden; 
h. indien de opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt.  
Tevens is de opdrachtgever in genoemde gevallen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de 
opdrachtnemer aan een of meer derden op te dragen.  

21.3  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder 
rechterlijke tussenkomst  als ontbonden of opgezegd te beschouwen, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na 
deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet na komt. 

21.4 Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht,  wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of 
gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de overeenkomst. 

21.5  Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft de opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner 
keuze: 

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

b. de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van het reeds door de 
opdrachtnemer geleverde/ uitgevoerde werk en de door de opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een achteraf 
overeen te komen redelijke vergoeding. 

21.6 De vorderingen die de opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding of opzegging van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn 
eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar. 

21.7  De opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en een (dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan de opdrachtgever te 
melden.  
 

Artikel 22: Hulpmiddelen 
22.1  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van uit te voeren 
werkzaamheden, benodigde hulpmiddelen, zoals kritisch materieel als bedoeld in artikel 42.3 (Kwaliteit, Arbo en milieu) van deze voorwaarden. 
Hulpmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen en regelgeving. 
22.2  De opdrachtnemer kan slechts met toestemming van de opdrachtgever gebruikmaken van hulpmiddelen van de opdrachtgever. Dat 
gebruik is voor risico van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor de schade die door dit gebruik wordt veroorzaakt. De 
opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. Zodra de opdrachtnemer het gebruik heeft beëindigd, dient hij de 
hulpmiddelen aan de opdrachtgever te retourneren in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. De opdrachtnemer is gehouden eventuele schade en/of 
gebreken aan de hulpmiddelen onverwijld aan de opdrachtgever te melden en schade op eerste verzoek aan de opdrachtgever te vergoeden. 

Artikel 23: Opschortingsrechten 
23.1  De opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, indien en voor 
zover door de uitoefening van zijn opschortingsrecht de tijdige uitvoering van het werk, waarvoor de levering(en) en/of de 
(onderaannemings)werkzaamheden bestemd zijn, daardoor vertraagd wordt. 
23.2  De opdrachtgever is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te 
schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is. 
23.3  Indien de opdrachtgever op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn 
verplichtingen te mogen opschorten, is de opdrachtgever niet verplicht tot enige schadevergoeding indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep 
van de opdrachtgever op zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest. 
23.4  De opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.  

 
Artikel 24: Cessie en verpanding van vorderingen 

24.1  Het is onmogelijk voor opdrachtnemer om vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met de opdrachtgever heeft 
of zal verkrijgen op de opdrachtgever (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en 
loonbelasting, waarvoor de opdrachtgever ingevolge de wet aansprakelijk is) aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te 
dragen. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn zodoende goederenrechtelijk niet overdraagbaar, en daardoor tevens niet verpandbaar, 
in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, respectievelijk artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW. 
24.2   Opdrachtnemer mag te allen tijde opdrachtgever schriftelijk verzoeken om  de goederenrechtelijke niet-overdraagbaarheid van een 
duidelijk bepaalde en gedefinieerde vordering c.q. vorderingen op te heffen. De niet-overdraagbaarheid van de duidelijk bepaalde en gedefinieerde 
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vordering c.q. vorderingen is pas opgeheven nadat dit schriftelijk is bevestigd door opdrachtgever. Opdrachtgever  is altijd gerechtigd om zonder een 
nadere motivering het verzoek van een opdrachtnemer af te wijzen. 

Artikel 25: Ketenaansprakelijkheid/ inlenersaansprakelijkheid 
25.1  Op grond van deze voorwaarden, voor zover de overeenkomst toepassing niet heeft uitgesloten, is de Wet Ketenaansprakelijkheid 
(artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990), hierna in dit artikel te noemen: “de wet”, van toepassing. 
25.2  Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de 
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten dienen de administratieve voorschriften conform de wet 
strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven van deze voorschriften ten gevolge zou hebben dat de opdrachtgever door derden aansprakelijk 
wordt gesteld, vrijwaart de opdrachtnemer hierbij de opdrachtgever voor alle gevolgen hiervan. 
25.3  De opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen, premies en sociale 
lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en zal ervoor zorg dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal 
worden voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting. De 
opdrachtnemer zal de opdrachtgever ter zake vrijwaren voor aanspraken van derden. 

De verplichtingen van de opdrachtnemer omvatten mede: 
a. het op verzoek van de opdrachtgever tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, alsmede zijn aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging 

waarbij de opdrachtnemer is aangesloten, 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 de opdrachtgever, voordat medewerkers de werkzaamheden aanvangen, overhandigen van een staat, bevattende de namen van 
alle werknemers die door hem direct of indirect te werk zijn gesteld; 

c. het wekelijks verstrekken van een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen werk. Het mandagenregister dient onder meer de namen 
van alle door de opdrachtnemer bij het werk ingeschakelde werknemers, met in ieder geval de volgende gegevens van deze medewerkers te 
bevatten: 
- Naam, adres en woonplaatsgegevens; 
- De geboortedatum; 
- Het BSN/sofinummer; 
- Een specificatie van de gewerkte uren; 
- De nationaliteit; 
- Het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur. Kopie van het identiteitsbewijs is niet noodzakelijk tenzij de medewerker 

onderdaan is van een land buiten de EER (landen van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) plus Zwitserland met 
uitzondering van Kroatië; 

- Indien van toepassing de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-
verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur; 

- Naam-, adres- en woonplaats van de onderaannemer/uitlener.  
  In geval van buitenlandse arbeidskrachten is de opdrachtnemer verplicht voor iedere arbeidskracht een Nederlands BSN nummer aan te vragen en 

hiervan opgaaf te doen aan de opdrachtgever indien in Nederland belastingplicht ontstaat. 
d. het strikt nakomen van al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers;  
e. het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als de opdrachtgever wenst, aan de opdrachtgever verstrekken van een verklaring inzake zijn 

afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Indien de opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan 
worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400 certificaat; 

f. het strikt naleven van al hetgeen de opdrachtnemer bij of krachtens de wet gehouden is te doen in verband met de door hem ingevolge de met de 
opdrachtgever gesloten overeenkomst te verrichten prestatie;  

g. het vrijwaren van de opdrachtgever voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens de principaal en/of derden wegens het niet naleven door 
de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet; 

25.4  De opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te betalen door 
storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval 
omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft de opdrachtgever het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de G-rekening.  
De opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is.  

25.5  Onverminderd het in artikel 25.4 (Ketenaansprakelijkheid/ inlenersaansprakelijkheid) bepaalde is de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de 
hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de onderaanneemsom in te 
houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde 
omzetbelasting. 

25.6  In de gevallen als in de artikelen 25.5 en 25.6 (Ketenaansprakelijkheid/ inlenersaansprakelijkheid) bedoeld, is de opdrachtgever door zodanige betaling  
jegens de opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. 

25.7  Indien de opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat de opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag 
aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst 
is vastgesteld, kan hij dat percentage wijzigen. 

25.8  Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen, op grond van de CAO-Bouwbedrijf of enige andere CAO, jegens zijn werknemers niet nakomt, en de 
opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verhaal voor het gehele 
bedrag te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door de opdrachtgever.  
 

Artikel 26: Kwaliteit, Arbo en milieu 
26.1  De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de onder zijn toezicht staande arbeidskrachten 
en onderaannemers. Hij is verplicht om de vereiste maatregelen te treffen conform de voor dit werk geldende wettelijke voorschriften, alsmede 
instructies, eisen en aanwijzingen van de opdrachtgever, de bouwdirectie of overheidsinstanties zoals de arbeidsinspectie, stipt na te leven.  
26.2  De opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen, dat tijdens aan- en afvoer van materieel en/of materialen c.q. dat 
tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, op het bouwterrein geen bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht echter als gevolg 
van niet te voorziene calamiteiten toch bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden dan verplicht de opdrachtnemer zich tot het terstond nemen 
van passende maatregelen en het melden aan de opdrachtgever van deze verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de 
oorspronkelijke situatie. De opdrachtnemer is gehouden de opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 
26.3  De opdrachtnemer is gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren volgens de vigerende milieuvoorschriften en wettelijke eisen en wordt 
geacht voorbereid te zijn op en te handelen bij (milieu)noodsituaties en nadelige milieueffecten, die hiermee samenhangen, om die te voorkomen en 
tegen te gaan. 
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26.4  Mocht zich een ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident voordoen, dan dient de opdrachtnemer dit per direct mondeling te melden bij 
de opdrachtgever. Uiterlijk binnen 3 dagen nadat het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtnemer dit 
schriftelijk te melden via het ongevalmeldingsformulier (op te vragen bij de opdrachtgever). De opdrachtnemer stuurt: 

- 1 exemplaar naar de leidinggevende van het project 
- 1 exemplaar naar de KAM coördinator 
- 1 exemplaar naar de afdeling inkoop 

  Mocht de opdrachtnemer verzuimen via dit formulier melding te maken van het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident dan wijst de 
opdrachtgever elke aansprakelijkheid in de meest uitgebreide zin af. 

26.5  Conform de Nederlandse wet- en regelgeving zijn bedrijven verplicht om gevaarlijke stoffen te registreren. Tevens dienen deze bedrijven voorlichting 
te verstrekken over de aard en samenstelling van deze stoffen. Daar de opdrachtnemer op de hoogte is van de samenstelling van deze stoffen, wordt de 
opdrachtnemer verplicht de nodige productinformatie eigenhandig tijdig, eenduidig en schriftelijk te verstrekken bij levering van bouwstoffen / 
materialen. Zonodig op eerste verzoek van de opdrachtgever.  

 
Artikel 27: Geschillenbeslechting; toepasselijk recht  

27.1  Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de 
overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht 
op de wijze zoals in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal is voorzien. Indien de opdrachtgever geen opdrachtgever heeft, of indien 
tussen de opdrachtgever en de principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, 
beslecht door de bevoegde rechter te Almelo. De opdrachtgever blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter.  
27.2  Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Kort Geding te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen dan wel tot het nemen van conservatoire maatregelen. 
27.3  De overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG: Convention 
on the International Sales of Goods) is uitgesloten. 

 
Artikel 28: Duurzaamheid   

28.1  In het kader van zijn beleid met betrekking tot duurzaamheid kunnen door de opdrachtgever na overleg met de opdrachtnemer nadere 
eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer en aan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren producten en 
diensten. 
28.2  Het staat de opdrachtgever vrij om vanwege (nadere) eisen van de principaal op het gebied van duurzaamheid nadere eisen te stellen aan 
producten en diensten van de opdrachtnemer. 

II A BIJZONDER GEDEELTE: INKOOPVOORWAARDEN 

Artikel 29: Wijze van levering 
29.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco werk. Het transport van de zaken vindt derhalve voor 
rekening en risico van de opdrachtnemer plaats.  
29.2  Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij 
wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) de opdrachtgever. 
29.3  Lossen en tassen buiten de normale werktijden van de opdrachtgever kan alleen plaatsvinden na diens voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald. 
29.4  De zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken 
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.  

Artikel 30: Plaats van levering 
30.1  De opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats zoals vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal 
levering geschieden op de bouwplaats, waarbij de exacte plaats van levering op de bouwplaats wordt bepaald in nauw overleg met de opdrachtgever. 
30.2  Indien de opdrachtgever vóór de levering verlangt, dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal de 
opdrachtnemer gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden. 

Artikel 31: Eigendomsovergang; risico, aanvaarding,  ter beschikking gestelde zaken  
31.1  De eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken wordt geacht reeds op de opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra de 
opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. In alle andere gevallen gaat de eigendom van het 
geleverde op de opdrachtgever over op het moment van goedkeuring na levering, zodra het geleverde op de overeengekomen plaats van levering door 
de opdrachtgever in ontvangst is genomen. Het geleverde is voor risico van de opdrachtnemer tot het moment dat het door de opdrachtgever in 
ontvangst is genomen.  
31.2  Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van de opdrachtgever en 
zullen als zodanig op voor derden herkenbare wijze door de opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden; bedoelde zaken worden geacht in 
goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij de opdrachtnemer binnen vier werkdagen na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd. De 
opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de opdrachtgever aanwijzing doen van de bedoelde zaken en die zaken aan de opdrachtgever af- en overgeven. 
31.3  In geval van afkeuring van de geleverde zaken door de opdrachtgever blijven de geleverde zaken eigendom van de opdrachtnemer en 
wordt ook het risico geacht bij de opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op de opdrachtgever te zijn overgegaan. De opdrachtgever is in 
dat geval niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval crediteren voor reeds 
in rekening gebrachte bedragen en zal reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen onverwijld aan de opdrachtgever terugbetalen.  

Artikel 32: Tijdstip van levering 
32.1   De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden/ plaats te vinden dan wel overeenkomstig het door de 
opdrachtgever vastgestelde schema. Bij overschrijding van de levertijd is de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden 
alle daardoor door de opdrachtgever geleden schade op eerste verzoek te vergoeden. 
32.2  De opdrachtnemer is gebonden aan het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip van levering, dan wel het door de opdrachtgever 
vastgestelde leveringsschema, met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is het tijdstip c.q. het schema van levering nader vast te stellen door 
afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, zulks zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of enig andere 
vorm van vergoeding. 
32.3  De opdrachtgever is daarnaast gerechtigd indien de voortgang van het werk zulks vereist, de volgorde van de door de opdrachtnemer te 
verrichten leveringen nader te bepalen, ook indien in de overeenkomst een bepaalde volgorde is opgenomen.  
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32.4  Indien om welke reden ook de opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in 
ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te 
voorkomen, totdat zij geleverd zijn.  
32.5  Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de overeenkomst vermelde tijdstip dan wel conform het door de 
opdrachtgever vastgestelde leveringsschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 
32.6  De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, die door de 
principaal en/of de bouwdirectie aan de opdrachtgever worden gegeven wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk, ten gevolge van aan de 
opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. De opdrachtgever heeft het recht deze boetes of kortingen te verhalen op de opdrachtnemer, eventueel door 
inhouding op de betalingen die de opdrachtgever nog aan de opdrachtnemer is verschuldigd. 
32.7   Onverminderd het recht van de opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling nakoming der overeenkomst eventueel met 
schadevergoeding te vorderen, heeft de opdrachtgever het recht indien de levering(en) niet op het overeengekomen tijdstip via het overeengekomen 
tijdschema plaatsvindt(en), de overeenkomst conform artikel 21 (Gehele of gedeeltelijke ontbinding/opzegging) van deze algemene voorwaarden te 
ontbinden of op te zeggen, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn. 
32.8   De opdrachtnemer zal de geleverde zaken vergezeld laten gaan van alle benodigde documentatie, bestemd om de geleverde zaken naar 
behoren te kunnen gebruiken, alsmede van eventuele inspectie-, keurings- en controlerapporten en garantiebewijzen.  
32.9   Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

Artikel 33: Acceptatie en weigering 
33.1  De levering wordt eerst geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer de levering is goedgekeurd.  
Tot een maand na datum van levering hebben de opdrachtgever en/of de principaal en/of de bouwdirectie van het werk de bevoegdheid het geleverde af 
te keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden gereclameerd, indien en voor zover deze door de opdrachtnemer mochten worden 
toegepast, tegenover de opdrachtgever niet gelden. 
33.2  Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien zaken gepakt 
en gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli. 
33.3  Ingeval van afkeuring zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. De opdrachtnemer zal afgekeurde 
zaken op eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is de opdrachtgever gerechtigd deze op 
kosten van en voor risico van de opdrachtnemer te retourneren. 
33.4  Onverminderd het recht van de opdrachtgever om te zijner keuze de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of op te zeggen en 
eventuele schade vergoeding te vorderen, heeft de opdrachtgever na afkeuring het recht binnen een door hem te stellen termijn levering te verlangen van 
nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn. 

33.5 De opdrachtgever is gerechtigd de betaling van afgekeurde zaken op te schorten. 

Artikel 34: Retourzendingen; emballage 
34.1  Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten schuld van de opdrachtgever liggende oorzaken 
overcompleet raken, moeten deze door de opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden terug genomen. 
34.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de emballage van door opdrachtnemer geleverde en terug te nemen zaken door 
opdrachtgever niet betaald. 
34.3  De opdrachtnemer zal de eventueel betaalde emballage van de zaken op eerste verzoek van de opdrachtgever terugnemen onder 
restitutie van de aan de opdrachtgever ter zake in rekening gebrachte kosten. 

 
II B BIJZONDER GEDEELTE: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN 

 
Artikel 35: Aanvang en oplevering van het werk; termijnen 

35.1  De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst. Indien in de 
overeenkomst geen datum en/of tijdstip waarop de opdrachtnemer met de werkzaamheden zal aanvangen is vermeld,  zal de opdrachtgever deze 
bepalen. De opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van de opdrachtgever ontvangen tijdschema en levert het werk op, op het tijdstip 
zoals vermeld in de overeenkomst. 
35.2  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 (Opneming en goedkeuring) is 
opgenomen en goedgekeurd. 
35.3  Tot en met de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van de opdrachtnemer.  
35.4  De opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in 
verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden. 
35.5  Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema 
zal kunnen voltooien, is hij verplicht de opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 
35.6  De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de principaal en/of de 
bouwdirectie aan de opdrachtgever worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk ten gevolge van een aan de opdrachtnemer 
toe te rekenen vertraging. De opdrachtgever heeft het recht deze boetes en kortingen geheel (ook al betreft de tekortkoming slechts een gedeelte van het 
totale werk) te verhalen op de opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de betalingen die de opdrachtgever nog aan de opdrachtnemer 
verschuldigd is. 
35.7  Onverminderd het recht van de opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling nakoming van de overeenkomst - eventueel met 
schadevergoeding - te vorderen,  heeft de opdrachtgever het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde 
tijdstippen van aanvang of oplevering van (gedeelten van) het werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtnemer zijn 
verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst conform artikel 21 
(Gehele of gedeeltelijke ontbinding/opzegging) van deze algemene voorwaarden te ontbinden of op te zeggen, zonder tot vergoeding van schade of 
kosten gehouden te zijn. 

Artikel 36: Opneming en goedkeuring 
36.1  De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals deze door de opdrachtgever en/of de 
principaal en/of de bouwdirectie zijn gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de overeenkomst is bepaald. 
36.2  Opneming van het werk geschiedt op een - tot de opdrachtgever - gerichte aanvraag van de opdrachtnemer waarin de opdrachtnemer 
aangeeft op welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvraag geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen. 
36.3  De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 van dit artikel bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming wordt aan 
de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste drie dagen voor de opneming kenbaar gemaakt. De opdrachtgever kan verlangen dat de 
opdrachtnemer of diens gemachtigde bij  de opneming aanwezig is. 
36.4  Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het 
laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de goedkeuring. De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen. 
36.5  De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen. 
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36.6  De opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van opdrachtgever herstellen of vervangen, 
zonder dat opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor 
ontstane schade en kosten. 
36.7  Opneming of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de 
overeenkomst of de wet. 
36.8  Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft de opdrachtgever voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel 
daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten. 
 

Artikel 37: Onderhoudstermijn 
37.1  De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het werk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn die voor het totale werk tussen de principaal en de opdrachtgever is overeengekomen eindigt, tenzij bij de 
overeenkomst anders is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij (hoofdaannemings)overeenkomst is overeengekomen, eindigt de 
onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van het werk door de opdrachtgever aan de principaal. 
37.2  De opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever voor eigen rekening tot genoegen van de opdrachtgever en binnen een door de opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn te herstellen. 
37.3  Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren of de opdrachtnemer aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 38: Materialen; gereedschappen; materieel 
38.1  Indien en voor zover er voor de werkzaamheden materialen benodigd zijn welke door de opdrachtgever dienen te worden geleverd, 
zullen deze materialen op afroep aan de opdrachtnemer worden geleverd. De zorg voor deze materialen is voor rekening en risico van de 
opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en transport van de materialen op het werk en voor eventuele 
retourzendingen.  

38.2     De opdrachtnemer zorgt zelf voor alle benodigd materieel, zoals steigers, hoogwerkers e.d. voor diens rekening en risico. Alle transporten van 
materialen en materieel zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.  

 
Artikel 39: Wetten, voorschriften, vergunningen 

39.1  De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, welke de opdrachtgever krachtens 
de door hem met de principaal gesloten hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst omschreven 
werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. Aan de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk, waarvan het aan 
de opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt, verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor de opdrachtnemer ter inzage. 
39.2  De opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften betrekking hebbende op de door hem uit te voeren 
onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals de opdrachtgever deze zou moeten naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel 
van het werk zelf zou uitvoeren. De opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan de opdrachtgever vergoeden 
en de opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van die 
voorschriften. 
39.3  De opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met de uitvoering van zijn opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens 
zorgt hij dat de door hem eventueel in te schakelen onderaannemers beschikken over de vereiste vergunningen. 

Artikel 40: Meer- en minderwerk  
40.1  Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd. De 
opdrachtgever is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald. 
40.2  In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en door de opdrachtgever worden betaald, werkzaamheden 
die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot het werk behorend, teneinde het werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en 
overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen opleveren. 
40.3  Voor meer- en/of minderwerk gelden, onverminderd het overige in dit artikel bepaalde en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de 
voorwaarden van de hoofdaannemingsovereenkomst.  
40.4  De opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien de opdrachtgever dit meerwerk niet betaald krijgt van zijn 
opdrachtgever. 
40.5  De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden. 
De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en er dient, zonder dat de opdrachtnemer gerechtigd is 
prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist. 

Artikel 41: Wet op de identificatieplicht (WID) en Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 
41.1  De opdrachtnemer en zijn arbeidskrachten (daaronder mede begrepen de, met toestemming van de opdrachtgever, door hem 
ingeschakelde derden) dienen zich te houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid 
vreemdelingen (WAV). De opdrachtnemer dient zijn arbeidskrachten te wijzen op de in de WID en WAV opgenomen voorschriften alsmede op de in 
dit artikel genoemde verplichtingen. 
41.2  De opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de werkzaamheden op het werk een persoon aanwezig is die zowel Nederlands als in de 
betreffende vreemde taal met de arbeidskrachten van de opdrachtnemer kan communiceren.  
41.3  De arbeidskrachten van de opdrachtnemer dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig identiteitsbewijs en, voor zover van toepassing, 
een geldige tewerkstellingsvergunning, te kunnen tonen. De opdrachtgever kan hen hierop periodiek (steekproefsgewijs) controleren. Indien een vereist 
document ontbreekt, zal de opdrachtgever hem de toegang tot het werk ontzeggen of van het werk (doen) verwijderen. Indien de opdrachtgever hierdoor 
schade lijdt, zal deze schade volledig op de opdrachtnemer worden verhaald. 
41.4  De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de opdrachtgever alle documenten, waaronder identificatiegegevens, waarvan de 
opdrachtgever in het kader van de WID, WAV een afschrift verlangt, aan de opdrachtgever overleggen. 
41.5  De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen eventueel aan de opdrachtgever opgelegde boetes alsmede tegen aan de principaal 
opgelegde boetes die door de principaal aan opdrachtgever zijn/worden doorgelegd als gevolg van overtreding van de WID en WAV door 
arbeidskrachten van de opdrachtnemer c.q. van degene aan wie de opdrachtnemer de uitvoering  van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft 
uitbesteed. 

 
Artikel 42: Kwaliteit, arbo en milieu 

42.1  De opdrachtnemer verklaart in bezit te zijn van het certificaat “VCA*” of “VCA**”.  Kopie van dit certificaat dient voor aanvang 
werkzaamheden in het bezit te zijn van  de opdrachtgever. 
42.2  De opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ingezette arbeidskracht(en) zich strikt houd(en)(t) aan alle bouwplaatsregels en 
veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet en het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan van de opdrachtgever voor het project 



Aannemersbedrijf Hoek & Zn. Nobelstraat 8 7651 DC Tubbergen Tel. 0546-622182 Fax. 0546-621409 
E-mail: info@aannemersbedrijf-hoek.nl Internet : www.aannemersbedrijf-hoek.nl K.v.K. 06042907 

(“V&G deelplan”). De opdrachtnemer dient bijgevoegd V&G deelplan ingevuld en ondertekend te verstrekken op het werk aan de uitvoerder van de 
opdrachtgever tijdens de startbespreking. 
42.3  De opdrachtnemer draagt zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de keuring van kritisch materieel (materieel en 
middelen als opgenomen in de VGM Checklist Aannemers V.C.A.). De opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings (periodieke 
veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de regels en voorschriften welke voor het werk van toepassing zijn. 
42.4  Door de opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en 
instructies ter zake arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek terstond en nauwgezet opvolgen, evenals dergelijke aanwijzingen en 
instructies, afkomstig van de Arbodienst, de Arbeidsinspectie en van eventueel door de opdrachtgever ingeschakelde externe adviseurs. 
42.5  De voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer moet zich melden voor aanvang van de werkzaamheden bij de uitvoerder van de 
opdrachtgever op het project, waarna de voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer wordt geïnstrueerd over de geldende gedragsregels en eventueel 
aanvullende eisen die gelden voor het project. 
42.6  Bij niet nakoming door de opdrachtnemer of door de arbeidskracht van één of meer van de in het vorige lid omschreven verplichtingen 
of gedragingen, heeft de opdrachtgever het recht die arbeidskracht van het project c.q. het werk weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen. 
42.7  De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten welke wettelijk en indien van toepassing volgens 
plaatselijke voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden als omschreven; kopieën worden op eerste verzoek van de 
opdrachtgever verstrekt. 
 

Artikel 43: Organisatie bouwplaats 
43.1  De opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door de opdrachtgever 
ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat betreft de opslag en de veiligheid van materiaal en de 
veiligheid van uit te voeren werk. 
43.2  Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- 
of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de opdrachtnemer en zijn personeelsleden, die werkzaamheden uitvoeren op het 
werk. Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor de opdrachtnemer zullen niet op de opdrachtgever verhaald kunnen worden.  Dit laatste geldt 
eveneens indien door staking bij de opdrachtgever of bij derden, daaronder begrepen de principaal, niet van de diensten van de opdrachtnemer gebruik 
gemaakt kan worden. 
43.3  De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/ leveranties dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te 
geschieden, waarbij de (werknemers van de) opdrachtnemer zich aanpas(t)(sen) aan de vakantie-, werk- en schafttijden van de opdrachtgever. Indien de 
opdrachtgever zulks verlangt gedurende het winter seizoen door te werken is de opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. 
43.4  De namen van door de opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder van het uit te voeren werk 
kenbaar te worden gemaakt. 
43.5  De opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van de opdrachtnemer de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten 
verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc. 
43.6  Tenzij de opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter plaatse is, dient tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds 
een persoon aanwezig te zijn die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens de opdrachtgever op te volgen en deze onverwijld aan de 
opdrachtnemer of diens gemachtigde over te brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij de uitvoerder van de opdrachtgever 
en bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden te melden bij de 
uitvoerder van de opdrachtgever. 
43.7  De opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening 
het bij zijn werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant 
materiaal en verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te ruimen en conform de instructies met betrekking tot afvalscheiding die de 
opdrachtgever specifiek aan zijn arbeidskrachten heeft opgelegd. Opruiming van het vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van de 
opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


