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Artikel 4: Meer- en minderwerk

In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden"), wordt verstaan onder:

4.1.

Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon bij wie wij Producten en/of Diensten
bestellen en/of met wie wij in bespreking of onderhandeling zijn over het sluiten van een
Overeenkomst;

Opdrachtnemer is verplicht de Order strikt volgens het tussen partijen overeengekomene en overigens met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap uit te

4.2.

Wij hebben het recht voor of tijdens de uitvoering van de Order wijzigingen aan te
brengen in de specificatie van hetgeen wij zijn overeengekomen met Opdrachtnemer, danwel na uitvoering van de Order extra levering van Producten en/of uitbreiding van de Diensten te verlangen.

4.3.

Opdrachtnemer verklaart zich, voorzover hij daartoe technisch in staat is, op voorhand bereid om onder dezelfde voorwaarden de gewijzigde Order uit te voeren
en/of Producten en/of Diensten te leveren.

4.4.

Indien de prestatie die Opdrachtnemer op grond van de wijziging moet verrichten
aantoonbaar wordt verminderd, dan is sprake van minderwerk dat voor verrekening
in aanmerking komt.

4.5.

Indien als gevolg van de wijzigingen de prestaties die Opdrachtnemer op grond van
de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar worden verzwaard danwel uitgebreid, is er sprake van meerwerk waarvoor Opdrachtnemer een vergoeding zal
ontvangen. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden die
Opdrachtnemer had kunnen en moeten voorzien toen hij de Order aanvaardde.

4.6.

Indien Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op een vergoeding van
meerwerk dan zal hij wachten met het uitvoeren daarvan totdat hij een offerte
heeft uitgebracht aan ons met betrekking tot de omvang van het door hem als
gevolg van die wijziging verwachte meerwerk en de hieraan verbonden kosten.
Opdrachtnemer zal geen begin maken met de uitvoering van meerwerk alvorens hij
schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van ons heeft ontvangen.

4.7.

Wanneer sprake is van meerwerk c.q. minderwerk zal de datum van aflevering van
de Producten c.q. het verrichten van de Diensten opnieuw door ons worden vastgesteld.

4.8.

Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs c.q. de termijnen voor
het meer- en/of minderwerk wordt dat beschouwd als een geschil als bedoeld in
artikel 11.
In afwachting van de beslissing op een zodanig geschil is Opdrachtnemer, indien wij
dit wensen, voorlopig gehouden de Order uit te voeren in overeenstemming met de
door ons gewijzigde specificaties.

Order: iedere opdracht van ons aan Opdrachtnemer tot levering van Producten en/of het
verrichten van Diensten, in welke vorm dan ook;
Producten: alle ter uitvoering van een Order aan ons geleverde of te leveren zaken, ongeacht of de Order uitsluitend de levering van die zaken danwel (mede) het verrichten van
Diensten omvat;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ons en Opdrachtnemer tot stand komt, elke
wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of
ter uitvoering van die Overeenkomst;
Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, bijvoorbeeld dienstverlening, aanneming van werk, uitlening, enzovoort) die Opdrachtnemer voor of ten
behoeve van ons verricht, al dan niet in samenhang met levering van Producten.
Artikel 1: Algemeen/Toepasselijkheid
1.1.

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing
op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen ons en Opdrachtnemer
ook wanneer de (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband
staan met, een Overeenkomst.

1.2.

De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer wordt
door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.

Indien wij (deels) op zullen treden als verkoper van goederen, dienstverlener of aannemer van werk, zijn op alle (rechts)handelingen van ons en onze mogelijke wederpartijen in relatie tot Overeenkomst of onderhandelingen daarover, onze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden (mede) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28053957 en
zullen op eerste verzoek van Opdrachtnemer aan hem worden toegezonden.

1.4.

Al onze Orders zijn vrijblijvend en kunnen door ons vormvrij worden herroepen,
zelfs na aanvaarding van de Order door Opdrachtnemer.

1.5.

Aanbiedingen en prijsopgaven door Opdrachtnemer zijn vast en bindend en kunnen
voor of na de Order niet meer worden gewijzigd, tenzij zij betrekking hebben op
een door Opdrachtnemer (eventueel tussentijds) te verlenen (extra) korting.

Artikel 5: Garanties
5.1.

Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk de deugdelijkheid voor de door hem afgeleverde Producten en/of verrichte Diensten. In dat kader garandeert Opdrachtnemer
dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Order is
geplaatst, de Producten nieuw zijn, van goede kwaliteit en vrij van fouten wat
betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering, alsmede vrij
zijn van gebreken in de gebruikte materialen en de veiligheid biedt die men daarvan
mag verwachten, de Producten vervaardigd zijn conform de laatste stand der techniek, de Producten wat betreft de hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en prestatie
geheel in overeenstemming zijn met de specificaties en met eventuele monsters,
modellen en tekeningen, alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving
met betrekking tot de Producten, de verpakkingen daarvan en/of de Diensten stipt
in acht zijn genomen, de Producten en/of de Diensten overigens voldoen aan de
eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld.

Artikel 2: Prijzen
2.1.

Alle in de Order vermelde prijzen zijn vast en uitgedrukt in EURO'S en exclusief BTW.

2.2.

In de prijzen van Producten zijn begrepen de standaard verpakking en levering
franco vrij van invoerrecht. In de prijzen van Diensten zijn steeds alle reis- en verblijfkosten, alsmede alle andere kosten, begrepen. Voorts zijn in de prijzen van alle
Producten en Diensten begrepen al het voorbereidend en ander werk dat nodig is
om aan de door ons gestelde eisen, omschrijvingen en specificaties te voldoen.

2.3.

Betaling is door ons niet eerder verschuldigd dan na volledige en correcte uitvoering
van de Order en aanvaarding overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. Is voldaan
aan die vereisten, dan zullen wij binnen 60 dagen na ontvangst van de dan toegezonden factuur betalen.

5.2.

Bestelde Producten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin van het vorige
lid aangemerkt indien daaraan binnen 5 jaar na aflevering gebreken ontstaan, tenzij
die het gevolg zijn van normale slijtage of te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van
ons.

2.4.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zijn vorderingen op ons over te dragen aan
derden, te verpanden of anderszins te bezwaren en/of vervreemden aan derden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Indien RECO niet
protesteert tegen een verwijzing naar overdracht, verpanding, bezwaring of
vervreemding op facturen of andere documenten door opdrachtnemer, betekent
dit niet dat zij (alsnog) instemt met de genoemde overdracht, verpanding,
bezwaring of vervreemding.

5.3.

Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van onze rechten op vergoeding
van kosten, schaden en renten, in dat de gebreken welke binnen een jaar na aflevering ontstaan, gratis en op ons eerste verzoek onmiddellijk en volledig door
Opdrachtnemer worden hersteld, zonodig door middel van vervanging van de
Producten of onderdelen daarvan, danwel opnieuw verrichten van de betreffende
Diensten. Het herstel zal steeds ter plaatse worden uitgevoerd, tenzij dit onmogelijk
is.

2.5.

Wij zijn gerechtigd iedere vordering die Opdrachtnemer op ons heeft te verrekenen
met vorderingen die wij (uit welke hoofde dan ook) mochten hebben of verkrijgen
op Opdrachtnemer (al dan niet opeisbaar).

5.4.

Na herstel van gebreken vangt een nieuwe garantieperiode als omschreven in lid 2
van dit artikel aan en garandeert Opdrachtnemer terzake van de vervangen of
herstelde Producten de deugdelijkheid als omschreven in lid 1 van dit artikel.

2.6.

Onverminderd onze verdere rechten, zijn wij gerechtigd aan Opdrachtnemer in
rekening te brengen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van
juridische bijstand daaronder begrepen, die door ons in redelijkheid zijn gemaakt
of gemaakt moeten worden ter incasso van enig verschuldigd bedrag, danwel ter
ver-krijging van nakoming van enige verplichting van Opdrachtnemer.

5.5.

Indien dit voor de veiligheid van personen en/of de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is, zijn wij gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer voorlopige reparaties te (doen) verrichten.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst
3.1.

Opdrachtnemer is verplicht de Order zelf uit te voeren, tenzij wij uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming hebben gegeven tot uitbesteding, onderaanneming, aankoop bij derden of daartoe een expliciete schriftelijke opdracht hebben verstrekt.

3.2.

Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele
inbreng van derden bij de uitvoering van de Order.

3.3. Opdrachtnemer vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van
de Order betrokken derden.
3.4.1. De overeengekomen termijn waarbinnen de Order moet worden uitgevoerd is voor
ons van essentieel belang. Opdrachtnemer is in verzuim door de enkele overschrijding van de met ons overeengekomen tijdstippen waarop prestaties moeten worden
verricht.
3.4.2. Bij overschrijding van de met ons overeengekomen tijdstippen verbeurt Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van
5.000,00 voor iedere afzonderlijke overschrijding, vermeerderd met een bedrag van 1.000,00 per dag dat de overschrijding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag wordt
gerekend, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden en onverminderd onze overige rechten, waaronder ons recht om (algehele) schadevergoeding te vorderen.
3.5.

De uitvoeringstermijn vangt aan op de datum waarop Opdrachtnemer onze Order
heeft aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.6.

Indien Opdrachtnemer een overeengekomen termijn overschrijdt, is Opdrachtnemer
gehouden alle eventuele reeds door hem onder de betreffende Overeenkomst
ontvangen betalingen of garantiesommen onmiddellijk aan ons terug te betalen
zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem
toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen op ons.

Artikel 6: Aflevering
6.1.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dienen bestelde Producten
franco door Opdrachtnemer te worden afgeleverd op de door ons aangewezen
plaats van bestemming. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede voor
beveiliging en voor behoorlijk vervoer. Aflevering van bestelde Producten in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

6.2.

De (af)levering geschiedt geheel en al voor rekening en risico van Opdrachtnemer,
ook indien deze bij de uitvoering van deze (af)levering gebruik maakt van ons
personeel.

6.3.

Wij zullen de bestelde Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn na
aflevering of uitvoering keuren.

6.4.

Aanvaarding van de Producten en/of Diensten heeft geen verder strekkende betekenis dan dat naar ons voorlopig oordeel de uiterlijke staat van de Producten en/of
Diensten in overeenstemming is met de Order. In het bijzonder staat aanvaarding
ons niet in de weg ons later te beroepen op niet-naleving door Opdrachtnemer van
zijn verplichtingen.

6.5.

Indien de Producten en/of Diensten door ons worden afgekeurd of indien naderhand naar ons oordeel alsnog blijkt dat deze niet beantwoorden aan de daaraan
ingevolge de Overeenkomst en Order gestelde eisen, kunnen wij Opdrachtnemer,
onverminderd onze overige rechten, in de gelegenheid stellen op eerste verzoek de
gebleken tekortkomingen voor rekening en risico van Opdrachtnemer te verhelpen
en/of te herstellen. Ook de bijkomende kosten zoals voor demontage, vervoer en
hermontage zullen voor rekening van Opdrachtnemer zijn. Na onderling overleg
zullen wij bepalen op welke wijze en binnen welke termijn het verhelpen van de
gebreken en tekortkomingen dient te geschieden.

6.6.

Wanneer vervanging of verbetering van Producten en/of Diensten als bedoeld in het
vorige artikellid naar ons redelijk oordeel niet mogelijk is of Opdrachtnemer niet
binnen de door ons gestelde termijn aan ons verzoek voldoet, is Opdrachtnemer verplicht alle van ons ontvangen bedragen aan ons terug te betalen, zonder dat
Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem toekomende
of door hem gepretendeerde vorderingen jegens ons. Wij zijn in dat geval ook gerechtigd het nodige te doen of te laten doen en Opdrachtnemer de daaraan verbonden
kosten in rekening te brengen, daarbij inbegrepen de extra uitgaven die wij redelijkerwijs moeten maken ter verkrijging van vervangende Producten en/of Diensten.

Opdrachtnemer. Wij zijn terzake tot geen enkele vergoeding verplicht en bovendien
gerechtigd te vorderen dat Opdrachtnemer alles in de oorspronkelijke goede staat
terugbrengt.

Artikel 7: Eigendomsovergang
7.1.

7.2.

7.3.

Wij verkrijgen de eigendom van de door ons bestelde Producten op het moment dat
deze aan ons zijn afgeleverd of zoveel eerder als juridische levering plaatsvindt. De
Producten komen tot het moment van aanvaarding als bedoeld in artikel 6 voor
rekening en risico van Opdrachtnemer.
Indien tussen partijen wordt overeengekomen dat geheel of gedeeltelijke betaling
plaats vindt van nog niet gereed zijnde Producten op een eerder tijdstip dan levering
heeft plaatsgevonden, verkrijgen wij krachtens deze vooruitbetaling, zonder dat
daartoe een verdere leveringshandeling vereist is, de eigendom van alle Producten,
materialen, grondstoffen en halffabrikaten welke door Opdrachtnemer worden
gebruikt voor de uitvoering van de Order of daarvoor bestemd zijn. Opdrachtnemer
is verplicht de bedoelde Producten, materialen, grondstoffen of halffabrikaten vrij
van lasten en rechten van derden te verwerven en ten behoeve van ons afgezonderd
te houden.

Indien Opdrachtnemer fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de
Overeenkomst constateert, dan dient Opdrachtnemer alvorens met uitvoering daarvan te beginnen in overleg te treden met ons.
10.3. Indien sprake is van een gunningsprocedure en het desbetreffende werk niet wordt
gegund aan Opdrachtnemer, dient Opdrachtnemer alle daarop betrekking hebbende door of namens ons verstrekte tekeningen en overige documenten onmiddellijk
na het bericht dat niet gegund wordt aan ons te retourneren.
10.4. Indien wij dit wensen, zal Opdrachtnemer aan ons een uitvoeringsschema voorleggen waarin ondermeer zijn opgenomen de tijdstippen van aanvang en voltooiing
(milestones) van (de gedeelten van) het werk en de personeelsbezetting.

Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot
de bestelde Producten.

Opdrachtnemer is verplicht op periodieke basis en overeenkomstig onze wensen te
rapporteren omtrent de stand en voortgang van het werk en van alle aspecten die
daarmee samenhangen.

7.4.1. Alle zaken die wij in verband met de Order aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen blijven onze eigendom. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze zaken niet
worden belast of bezwaard met enig recht van enige derde partij. Daarnaast zal
Opdrachtnemer zich onthouden van zodanig handelen of nalaten met betrekking tot de zaken dat wij daarvan de eigendom verliezen, door zaaksvorming,
vermenging, natrekking, of op welke andere wijze dan ook.

10.5. Opdrachtnemer draagt zorg voor de dagelijkse leiding en het toezicht. Wij zijn
gerechtigd controle uit te oefenen op de naleving van deze overeenkomst. Deze
controle ontheft Opdrachtnemer nimmer van enige verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid.

7.4.2. Opdrachtnemer heeft geen retentie- of opschortingsrecht met betrekking tot deze
zaken.

10.6. De oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer wij ons met het
uitgevoerde werk akkoord hebben verklaard. Dit kan alleen blijken door middel van
een schriftelijk bewijs van oplevering.

7.4.3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zij de in artikel 7.4.1. bedoelde zaken op
eigen kosten ten gunste van ons verzekert tegen alle schade die het gevolg kan
zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging. Opdrachtnemer zal de desbetreffende polissen op eerste verzoek van ons aan ons verstrekken.
7.4.4. Wij zijn behoudens opzet of grove schuld van ons niet aansprakelijk voor eventuele
nadelige gevolgen van het gebruik van de in artikel 7.4.1. bedoelde zaken noch voor
Opdrachtnemer noch voor derden. Opdrachtnemer zal deze zaken in goede staat
aan ons teruggeven en zal deze zaken niet gebruiken voor enig ander doel dan de
correcte uitvoering van de Order.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1.

Het werk blijft tot de oplevering voor risico van Opdrachtnemer.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd het werk, al dan niet voltooid, in gebruik te nemen
of te doen nemen. Door deze ingebruikneming wordt noch het werk noch het in
gebruik genomen onderdeel, als opgeleverd beschouwd.
10.7.

Opdrachtnemer is verplicht om voor zijn rekening en risico gedurende een termijn
van een jaar vanaf de dag van de oplevering van het werk, alle ter kennis van
Opdrachtnemer gebrachte onvolkomenheden, verbeteringen, vernieuwingen en/of
herstellingen aan te brengen of aanvullende werkzaamheden met bijlevering van
materialen te verrichten.
Deze onderhoudsverplichting geldt ook met betrekking tot die onvolkomenheden
die gedurende de termijn van een jaar na datum van oplevering niet konden worden
opgemerkt.

Opdrachtnemer voert de Order geheel voor eigen risico uit. Alle schade, zowel direct
als indirect en inclusief eventuele schade vanwege gederfde winst, welke als gevolg
van of in verband met de uitvoering van de Order mocht worden geleden door ons
of door derden zal door Opdrachtnemer worden vergoed, ongeacht of die schade is
veroorzaakt door Opdrachtnemer zelf, zijn personeel, danwel door andere personen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Order heeft betrokken.

10.8. Alle benodigde materialen worden aangeschaft door Opdrachtnemer, voor diens
rekening. Door het aanvoeren van de materialen op ons terrein c.q. op het terrein
waar de werkzaamheden in onze Opdracht dienen te worden verricht, draagt
Opdrachtnemer deze zaken in eigendom over aan ons.

8.2.

Behoudens in het geval van een niet toerekenbare tekortkoming als bedoeld in
artikel 6:75 BW (overmacht) is Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor alle schaden die wij of derden mochten lijden als gevolg van eventuele gebreken in afgeleverde Producten en/of uitgevoerde Diensten.

Indien is bepaald dat materialen niet door Opdrachtnemer maar door ons zullen
worden aangeschaft, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot terbeschikbaarstelling
van dusdanige hoeveelheden als redelijkerwijs voor de uitvoering van het werk
noodzakelijk zijn.

8.3.

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: stakingen, ziekte van en/of
gebrek aan personeel, verlate aanlevering door toeleveranciers en/of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen of halffabrikaten of Diensten, overige toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de
zijde van Opdrachtnemer etc..

Door Opdrachtnemer te leveren materialen dienen te voldoen aan door ons in redelijkheid te stellen eisen en overeen te komen met de gewenste specificaties.
Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, zijn de door
Opdrachtnemer aangevoerde, alsook de door ons ter beschikking gestelde, materialen, voor risico van Opdrachtnemer. Bij het verloren gaan of de beschadiging daarvan, door welke oorzaak dan ook, is Opdrachtnemer gehouden de kosten van vervanging of herstel te dragen.

8.4.

Opdrachtnemer zal ons vrijwaren terzake van alle aanspraken die derden als gevolg
van de tekortkomingen van Opdrachtnemer jegens ons mochten doen gelden.

8.5.

Opdrachtnemer is verplicht zich adequaat te verzekeren en zich adequaat verzekerd
te houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer is verplicht
direct nadat hij door ons aansprakelijk is gesteld alle aanspraken terzake van uitkeringen van verzekeringsgelden op eerste verzoek aan ons te cederen.

10.9. Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor het werk benodigde gereedschap en
materieel. Alle gereedschap en materieel van Opdrachtnemer mogen slechts worden gebruikt conform de geldende wettelijke bepalingen, alsmede conform de door
ons daarnaast te stellen redelijke eisen.

8.6.

Wij zijn gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst door een enkele
kennisgeving aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, wanneer
Opdrachtnemer de Order niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering
van de Order overschrijdt of wanneer in redelijkheid niet kan worden aangenomen
dat Opdrachtnemer de Order tijdig en behoorlijk zal uitvoeren.

10.10. De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk
ligt geheel en al bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient zich in dat kader te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, voorschriften van de
arbeidsinspectie, de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften, alsmede door ons
uitgevaardigde richtlijnen en aanwijzingen.

8.7.

Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van een bedrijf van Opdrachtnemer, zullen alle Overeenkomsten met
Opdrachtnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij binnen een redelijke
termijn nadat het betreffende feit bij ons bekend is geworden meedelen de
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk in stand te willen laten. Voorts zijn wij
gerechtigd om zonder ingebrekestelling alle eventuele verplichtingen ten opzichte
van Opdrachtnemer uit Overeenkomsten danwel uit andere hoofde op te schorten.

10.11. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen. Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde derden, waaronder zijn personeel, zijn verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen na te leven en in acht te nemen.

In het geval dat zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn
respectievelijk al onze vorderingen op Opdrachtnemer en de bedoelde vorderingen
uit hoofde van de betreffende Overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. In dat kader zijn wij gerechtigd uit hoofde van een ontbinding c.q. het intreden
van de ontbindende voorwaarden alle door ons gedane betaling als onverschuldigd
van Opdrachtnemer terug te vorderen. Voorzover teruggave van het geleverde
mogelijk is hebben wij het recht het gepresteerde naar onze keuze hetzij te behouden tegen een vergoeding op basis van de in redelijkheid vast te stellen waarde
welke het gepresteerde voor ons heeft hetzij aan Opdrachtnemer te retourneren
voor diens rekening en risico, onverminderd onze rechten tot verrekening.

10.12. De door Opdrachtnemer te voeren administratie dient zodanig te zijn dat per project de werkelijke loonkosten kunnen worden vastgesteld. Wij hebben te alle tijden
het recht deze administratie te controleren.

8.8.

8.9.

Een ontbinding als in de voorgaande leden bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat
onze rechten als neergelegd in deze Overeenkomst eindigen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer is gehouden periodiek veiligheidsinspecties op het werk te verrichten. De resultaten van deze inspectie dienen aan ons te worden gerapporteerd.

Opdrachtnemer verplicht zich jegens ons om aan zijn wettelijke verplichting tot
afdracht van premies sociale verzekering alsmede van belastingen, die verband
houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en bovendien toepasselijke CAO bepalingen stipt na te leven.

In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid verstrekt Opdrachtnemer alle daarvoor relevante stukken aan ons, waaronder de verklaring betalingsgedrag, de verklaring uitvoeringsinstelling (beide verklaringen niet ouder dan drie maanden), een
afschrift van de G-rekeningovereenkomst, een gewaarmerkt authentiek uittreksel
van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 maand oud), de mandagenstaat uitgesplitst per persoon, alsmede alle overige gegevens die wij van Opdrachtnemer verlangen.

9.1.

Aan ons wordt door Opdrachtnemer een niet-exclusieve licentie verleend op alle
eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Producten en/of Diensten, inclusief,
doch niet beperkt tot, rechten met betrekking tot octrooien, (gebruiks)modellen,
merken en know how. De vergoeding voor deze licentie is in de prijs begrepen.

Op de terzake op te maken factuur worden de werkelijke loonkosten door
Opdrachtnemer vermeld en 40% van deze werkelijke loonkosten wordt door ons
overgemaakt op de G-rekening van Opdrachtnemer. Dit bedrag is bestemd voor
loonbelasting en sociale lasten.

9.2.

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van resultaten van Diensten berusten bij ons. Indien onder enig rechtsstelsel voor de vestiging en/of overdracht daarvan enige nadere (rechts)handeling noodzakelijk mocht zijn, dan zal Opdrachtnemer
ons daarvan op de hoogte stellen en aan ons alle benodigde medewerking verlenen.

9.3.

Opdrachtnemer staat er voor in dat de Producten en/of de Diensten geen inbreuk
maken op intellectuele eigendomsrechten van ons of derden. Opdrachtnemer
vrijwaart ons en onze klanten terzake van enige dergelijke inbreuk.

Op elk gewenst moment dient Opdrachtnemer aan ons het origineel van een recente
verklaring betaalgedrag van UWV en Belastingdienst te overleggen waarin wordt
aangegeven dat ten aanzien van het personeel van Opdrachtnemer, alsmede door
Opdrachtnemer in te schakelen derden afdracht van belastingen/sociale premies
heeft plaatsgevonden.

Artikel 10: Aanneming van werk
10.1.

In dit artikel zijn expliciete bepalingen opgenomen voor door Opdrachtnemer te
verrichten aanneming van werk. Indien bepalingen uit dit artikel strijdig zijn met
deze Voorwaarden heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige
bepalingen van deze Voorwaarden.

10.2. Indien Opdrachtnemer zonder schriftelijke opdracht van ons te hebben ontvangen
aanvangt met werkzaamheden, geschiedt dat voor eigen rekening en risico van

Artikel 11: Geschillen
Alle geschillen tussen ons en Opdrachtnemer, welke mochten voortvloeien uit de door ons
met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, zullen ter onze keuze worden beslecht door
de Rechter, die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, danwel door de
bevoegde Rechter in het Arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.
Artikel 12: Nederlands recht van toepassing
Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten Overeenkomsten, is
het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

