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DEEL A. ALGEMEEN 
 
1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

• WVH: WVH Gevelprojecten B.V. statutair gevestigd te Oirschot, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
17262451; 

• Algemene Voorwaarden: de onderhavige set algemene inkoop - en 
onderaannemingsvoorwaarden, bestaande uit deel A (algemeen), deel B 
(inkoopvoorwaarden) en deel C (onderaannemings-voorwaarden); 

• Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de 
Principaal; 

• Opdracht: de door Opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of 
uitvoering van werken; 

• Opdrachtgever: WVH; 

• Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een 
overeenkomst is aangegaan; 

• Overeenkomst: iedere overeenkomst die ziet op levering van zaken en/of 
uitvoering van werken als overeengekomen tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer; 

• Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer afzonderlijk; 

• Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk; 

• Principaal: de Opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst, 
zijnde de opdrachtgever van WVH; 

De hiervoor genoemde definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud. 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, 
aanbiedingen en Overeenkomsten in de verhouding tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer. 
2.2 Indien de Overeenkomst specifiek gericht is op de levering van zaken is naast 
het bepaalde in deel A (algemeen) het bepaalde in deel B (inkoopvoorwaarden) 
van toepassing, waarbij dient te gelden dat bij een eventuele tegenstrijdigheid 
tussen bepalingen in deel A en B, de bepalingen in deel B prevaleren. 
2.3 Indien de Overeenkomst specifiek gericht is op uitvoering van werken is naast 
het bepaalde in deel A (algemeen) het bepaalde in deel C 
(onderaannemingsvoorwaarden) van toepassing, waarbij dient te gelden dat bij 
een eventuele tegenstrijdigheid tussen bepalingen in deel A en C, de bepalingen 
in deel C prevaleren. 
2.4 De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtnemer 
is uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.5 Onverminderd het vorenstaande worden deze Algemene Voorwaarden mede 
bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van de 
Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. 
2.6 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd 
mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 
onverminderd van kracht. 
 
3. Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Iedere aanvraag van Opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is 
vrijblijvend. 
3.2 Iedere offerte van Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij deze voor of bij het 
uitbrengen daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bedongen dat deze 
herroepelijk is. 
3.3 Opdrachtnemer staat in voor de juistheid van de gegevens in al zijn 
aanbiedingen, offertes en andere relevante bescheiden. 
3.4 De offerte van Opdrachtnemer is en blijft gedurende een termijn van 6 weken 
geldig. Indien Opdrachtnemer een offerte uitbrengt in het kader van een 
aanbestedingsprocedure als ingezet door Opdrachtgever, dan is en blijft de 
offerte van Opdrachtnemer tot een half jaar na de gunning van het werk door de 
Principaal aan Opdrachtgever geldig. 
3.5 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvaarding van 
deze offerte door Opdrachtgever, zulks met in achtneming van het bepaalde in 
artikel 3.12 van deze Algemene Voorwaarden. 
3.6 Indien er sprake is van een raamovereenkomst, komt de Overeenkomst tot stand 
telkens op het moment dat Opdrachtgever in het kader van de 
raamovereenkomst opdracht voor een (deel)levering van zaken/(deel)uitvoering 
van werken geeft. 
3.7 Na verzending van de Opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, dient 
Opdrachtnemer de Opdracht binnen 14 dagen ongewijzigd en ondertekend aan 
Opdrachtgever te retourneren. Indien Opdrachtnemer de Opdracht niet binnen 
de gestelde termijn retourneert, geen bezwaar tegen de inhoud van de Opdracht 
aantekent dan wel reeds met de uitvoering van de Opdracht is aangevangen, 
wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard door Opdrachtnemer conform de 
voorwaarden als opgenomen in de Opdracht alsmede onder toepasselijkheid van 
deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 3.12. 
3.8 Op alle Overeenkomsten zijn – als ware zij daarin opgenomen - de navolgende 
condities van toepassing: a) alle op de (Hoofdaannemings)Overeenkomst 
betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, 
proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen, b) 
de Algemene Voorwaarden en c) overige condities welke direct of indirect 
betrekking hebben op de Overeenkomst waar Opdrachtgever conform de 
Hoofdaannemingsovereenkomst aan gebonden is. Bepalingen uit de 
Overeenkomst prevaleren boven de condities als genoemd onder a en b. 
3.9 De technische en administratieve bepalingen van het bestek, de daarbij 
behorende tekeningen, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing, toelichtingen 
en aanvullingen liggen bij Opdrachtgever ter inzage voor de Opdrachtnemer. 
Indien gewenst zullen kopieën van deze stukken aan Opdrachtnemer worden 
verstrekt. 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. 
3.10 In het geval Opdrachtnemer kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s in de 
Opdracht ontdekt, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hierop te wijzen en 
hierover opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering 
overgaat. Indien Opdrachtnemer dit nalaat, is hij aansprakelijk voor alle 
schadelijke gevolgen dientengevolge. 

 
 

 
 
3.11 Op van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en/of de krachtens lid 2 van 
dit artikel deel uitmakende stukken afwijkende bedingen kan door 
Opdrachtnemer slechts een beroep worden gedaan, indien deze door 
Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
3.12 De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden dat a) 
het werk waarvoor Opdrachtgever aan de Principaal een aanbod heeft gedaan, 
conform aanbod aan Opdrachtgever wordt opgedragen, b) de Principaal aan 
Opdrachtgever heeft bevestigd goedkeuring te verlenen voor de inschakeling 
van Opdrachtnemer en c) de navolgende bescheiden aan WVH zijn 
overhandigd door Opdrachtnemer: 

• een geldig en origineel door de Kamer van Koophandel afgegeven uittreksel 
uit het Handelsregister betreffende Opdrachtnemer, niet ouder dan drie 
maanden; 

• een geldig vestigingsvergunning indien wettelijk vereist; 

• een geldig en origineel inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, indien 
die bedrijfsvereniging een dergelijk inschrijvingsbewijs verstrekt; 

• een recente originele verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en 
premies volksverzekeringen, als bedoeld in de in het kader van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid vastgestelde (laatste) richtlijn(en). 

• een overzicht van alle namen, registratienummers en sofinummers van alle 
door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers en derden, alsmede 
kopieën van alle legitimatiebewijzen; 

• de loonstaten respectievelijk manurenverantwoordingen; 

• een kopie van een AVB-polis en de daarop van toepassing zijnde 
voorwaarden. 

 
4. Eigendom documenten en zaken 
4.1 Alle tot de Overeenkomst behorende bijlagen tekeningen, berekeningen en 
andere bescheiden, modellen, werkwijzen, computerbestanden en andere 
informatiedragers (al dan niet van elektronische aard), als door Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer verstrekt of die Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht 
heeft gemaakt, laten maken of ontwikkeld, blijven of worden eigendom van de 
Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan 
haar te worden geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van Opdrachtnemer. 
4.2 De in het vorige lid bedoelde zaken mogen enkel door Opdrachtnemer te worden 
gebruikt conform de Overeenkomst, waarbij het gebruik geheel voor rekening en 
risico van Opdrachtnemer is. 
4.3 De documenten en zaken als omschreven in lid 1 worden uiterlijk bij de levering 
van de zaken/oplevering van het werk aan Opdrachtgever ter beschikking 
gesteld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de betaling op te 
schorten, totdat deze door hem zijn ontvangen. 
 
5. Intellectuele eigendomsrechten 
5.1 Opdrachtnemer garandeert dat bij uitvoering van de Overeenkomst géén inbreuk 
zal plaatsvinden op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden 
en/of Opdrachtgever. 
5.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken, die voortvloeien uit 
enigerlei inbreuk op de in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden 
bedoelde rechten en zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is 
van enige inbreuk. 
5.3 Tekeningen, ontwerpen, specificaties, handleidingen, specifieke software etc., 
zoals ter beschikking gesteld door Opdrachtgever dan wel geproduceerd of 
ontwikkeld door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever, zullen 
eigendom blijven van Opdrachtgever of worden en mogen door Opdrachtgever 
naar eigen inzicht gebruikt worden. 
5.4 De in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde documenten zullen 
niet door Opdrachtnemer worden gekopieerd en/of verveelvoudigd worden en/of 
aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever. 
 
6. Geheimhouding 
6.1 Opdrachtnemer zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever géén informatie aan derden verstrekken over de inhoud van de 
Overeenkomst en is verplicht zijn personeel en/of door hem ingeschakelde 
derden eenzelfde geheimhouding op te leggen. 
 
7. Non concurrentie 
7.1 Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van (prijs)aanbiedingen aan 
Principaal in verband met een a) werk ten aanzien waarvan Opdrachtgever reeds 
in onderhandeling is met de Principaal of reeds een 
Hoofdaannemingsovereenkomst wordt of is aangegaan en b) ten aanzien van 
een uitbreiding of wijziging van het werk welke reeds door Opdrachtgever voor 
Principaal wordt uitgevoerd. 
7.2 Opdrachten of aanwijzingen van de Principaal zullen door Opdrachtnemer eerst 
na toestemming van Opdrachtgever worden uitgevoerd. 
 
8. Uitbesteding werkzaamheden 
8.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Overeenkomst of een deel daarvan 
door derden te laten uitvoeren gebruik te maken van ter beschikking gestelde 
(ingeleende) arbeidskrachten, tenzij hij daartoe de voorafgaande schriftelijke 
toestemming heeft ontvangen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer blijft jegens 
Opdrachtgever voor het (deel van het) werk dat is uitbesteed verantwoordelijk. 
8.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken en vorderingen 
van derden ten gevolge van het door Opdrachtnemer laten uitvoeren van (een 
deel van) de Overeenkomst door derden en (ingeleende) arbeidskrachten. 
 
9. Prijzen en hoeveelheden 
9.1 De door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen en tarieven 
zijn vast, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
9.2 Prijzen zijn exclusief BTW. Opdrachtnemer geeft aan welk BTW-tarief van 
toepassing is. 
9.3 Alle prijzen voor de levering van zaken (zie deel B) zijn in aanvulling op het 
bepaalde in artikel 9.2 inclusief alle in- en uitvoerrechten en overige heffingen 
en belastingen en inclusief alle kosten van verzekering. 
9.4 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  
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gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te 
worden geleverd als het werk vereist. 
9.5 Opdrachtnemer heeft alleen recht op vergoeding van extra kosten, al dan niet 
wegens kostenverhogende omstandigheden, indien en voor zover deze 
aanspraken door Opdrachtgever worden gehonoreerd en niet eerder dan nadat 
Opdrachtgever de vergoeding van de Principaal heeft ontvangen. 
 
10. Facturering 
10.1 Facturen van Opdrachtnemer moeten in tweevoud worden ingediend met 
vermelding van het door Opdrachtgever aangegeven project, project-/order- of 
contractnummer, alsmede de datum van de opdracht. De factuur dient te voldoen 
aan de wettelijke eisen uit hoofde van de vigerende Wet Omzetbelasting. 
10.2 Bij de eerste factuur dienen een garantieverklaring alsmede recente verklaringen 
van bedrijfschappen en de belastingdienst mee te worden gezonden. 
10.3 De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van Opdrachtgever 
voor akkoord getekende ontvangstbonnen respectievelijk mandagenstaten. 
10.4 Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle 
inlichtingen te verschaffen die redelijkerwijs nodig zijn voor Opdrachtgever of 
voor de Principaal. 
10.5 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien Opdrachtnemer 
niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Betaling door Opdrachtgever houdt 
op geen enkele wijze afstand van recht in. 
10.6 Opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening van de in verband met de 
Overeenkomst verschuldigde en/of te vorderen bedragen met die welke 
Opdrachtgever van Opdrachtnemer uit welke hoofde ook te vorderen heeft en/of 
verschuldigd is. 
10.7 Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever enige door 
Opdrachtgever verlangde zekerheid te stellen. 
 
11. Betaling en eindafrekening 
11.1 Mits Opdrachtnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 
en meer specifiek de voorwaarden als genoemd in artikel 10, zal Opdrachtgever 
binnen vijfenveertig (45) dagen na datum van ontvangst en goedkeuring van de 
desbetreffende factuur tot betaling daarvan over gaan. 
11.2 De betalingen zullen plaatsvinden conform een overeengekomen termijnschema, 
en bij gebreke daarvan, na de laatste levering (ingeval van inkoop) c.q. na 
oplevering van het werk (ingeval van onder aanneming). De Opdrachtgever gaat 
pas over tot betaling 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 van een factuur conform het bepaalde in artikel 10 
en c) nadat 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. 
11.3 Opdrachtnemer dient zijn eindafrekening binnen vier (4) weken na oplevering van 
zijn werkzaamheden of na zijn laatste aflevering bij Opdrachtgever in te dienen. 
Indien de Principaal en Opdrachtgever een onderhoudstermijn zijn 
overeengekomen, dient de eindafrekening binnen vier (4) weken na afloop van 
die onderhoudstermijn te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige ontvangst 
van de eindafrekening, heeft Opdrachtnemer geen recht meer op betaling van 
het bedrag van een eventueel positief saldo van de eindafrekening. 
11.4 Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst 
geschieden, nadat de door Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie 
van de opdracht door Opdrachtgever is ontvangen. 
11.5 Betaling door Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat de verrichte 
werkzaamheden en/of leveranties voldoen aan hetgeen in de Overeenkomst 
is bepaald. 
11.6 Indien Opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst, is Opdrachtgever tot geen enkele vergoeding gehouden, 
behoudens tot betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen dan wel 
werkzaamheden. Indien de tekortkoming Opdrachtnemer is toe te rekenen, 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. 
11.7 Indien Opdrachtgever het werk, wegens in gebreke blijven of onvermogen zijdens 
Opdrachtnemer, geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet uitvoeren, 
heeft hij 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 hebben genoten. De Opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan na 
Opdrachtnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger ter zake te hebben 
gehoord. 
 
12. Aansprakelijkheid en vrijwaring Opdrachtnemer 
12.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirect schade, waaronder 
begrepen kosten voor juridische bijstand, die Opdrachtgever, zijn werknemers en/of 
derden, daaronder begrepen Opdrachtgever, Principaal en de door Opdrachtgever 
bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen, 
veroorzaakt door of anderszins verband houdende met de door Opdrachtnemer 
niet-tijdig en/of gebrekkige uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde 
zaken en/of diensten. 
12.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze 
aansprakelijkheid, en voor alle aanspraken van deze derden op vergoeding van 
schade of anderszins, alsmede voor de wettelijke aansprakelijkheid van 
Opdrachtgever jegens derden ingevolge artikel 6:171 BW en zal hij Opdrachtgever 
zo nodig schadeloos stellen. 
12.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor (administratieve) boetes en/of andere 
(straf)maatregelen, zoals kortingen of inhoudingen op de aanneemsom, die 
worden opgelegd aan de Opdrachtgever, de Principaal en/of derden ten gevolge 
van een doen en/of nalaten van Opdrachtnemer. 
12.4 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. 
12.5 Indien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk een Overeenkomst c.q. de 
daarmee verband houdende opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk 
aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 
 

 
13. Aansprakelijkheid Opdrachtgever 
13.1 Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, –indirecte, letsel-, en 
of immateriële schade van Opdrachtnemer en/of zijn werknemers en/of door hem 
ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake zou zijn van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever. 
13.2 Onverminderd de overige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen 
exoneraties is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer 
beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van 
Opdrachtgever in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het 
bedrag van het eigen risico. 

13.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtgever in enig concreet 

geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de 
betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van 
Opdrachtgever beperkt tot ten hoogste € 2.500.000,- (zegge: 
tweeeneenhalfmiljoen) per gebeurtenis met een maximaal verzekerde som van 
€ 5.000.000,- (zegge: vijfmiljoen) per verzekeringsjaar. 
13.4 Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke 
door derden aan Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen, kunnen door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en/of zijn werknemers en/of door hem 
ingeschakelde derden worden tegengeworpen. 
 
14. Verzekering 
14.1 Opdrachtnemer is gehouden – als verzekeringsnemer - voor eigen rekening een 
voor Opdrachtgever genoegzame primaire aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten, voor de financiële gevolgen van enige aansprakelijkheid van zijn zijde 
jegens de Opdrachtgever, de Principaal en/of derden. De premie dient bij 
vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur van de Overeenkomst te zijn voldaan 
en Opdrachtnemer dient ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen dat 
eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan Opdrachtgever zullen 
geschieden. 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 
14.2 Een kopie van de verzekeringspolis dient vóór aanvang van de werkzaamheden 
aan Opdrachtgever te hand te worden gesteld. 
14.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen die de Principaal stelt aan de inhoud van de 
verzekering van Opdrachtgever en de daadwerkelijke inhoud van de verzekering 
van Opdrachtgever, prevaleert de laatste. Opdrachtnemer kan zich aldus niet 
beroepen op de betreffende voorwaarden van de Principaal. 
14.4 Aanspraken op enige eventueel door Opdrachtgever (of de Principaal) afgesloten 
verzekeringen ontstaan eerst door een daartoe strekkende verklaring door 
Opdrachtgever (of de Principaal) aan de betreffende verzekeraar(s). 
 
15. Garantie 
15.1 Opdrachtnemer garandeert dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde 
zaken en/of diensten goed en deugdelijk zijn en dat deze beantwoorden aan de 
Overeenkomst voor de duur van tien (10) jaar. 
15.2 Opdrachtnemer dient uiterlijk bij haar eerste factuur een garantiecertificaat op 
haar naam aan Opdrachtgever ter hand te stellen. 
15.3 Opdrachtnemer staat in voor de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare 
tekortkomingen. 
15.4 Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat, is Opdrachtgever 
gerechtigd om de zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijke terugbetaling van 
de voor die zaken gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat 
Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico op eerste verzoek van de 
Opdrachtgever alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt 
en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het 
recht van Opdrachtgever op vergoeding van verdere schade en/of schade 
geleden door derden. Alle te maken kosten om het gebrek te verhelpen komen 
voor rekening van Opdrachtnemer. 
15.5 Bij gebreke van een behoorlijke nakoming van de herstelverplichting door 
Opdrachtnemer en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsmede in 
spoedeisende gevallen heeft Opdrachtgever het recht voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en zal 
Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan spoedig in kennis stellen. 
Opdrachtgever is gerechtigd deze kosten te verhalen op Opdrachtnemer. 
 
16. Inspectie en keuring 
16.1 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 (laten) inspecteren of te 
keuren. Opdrachtnemer is gehouden daaraan zijn volledige medewerking te 
verlenen. 
16.2 Indien deze zaken/ het werk door de Opdrachtgever en/of de Principaal en/of de 
bouwdirectie van het werk worden afgekeurd, komen de kosten van de keuring 
voor rekening van Opdrachtnemer. 
 
17. Opzegging of ontbinding 
17.1 Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de 
nakoming betreft 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. 
17.2 In de volgende gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is de 
Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of 
op te zeggen, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding: a) indien 
Opdrachtnemer een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of 
niet tijdig of niet volledig nakomt, b) ingeval van (een aanvraag tot) (i) 
faillissement, (ii) (voorlopige) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie 
of (iv) onder curatele of bewindstelling, van Opdrachtnemer of van de 
(rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van Opdrachtnemer garant heeft 
gesteld of zekerheid heeft verstrekt, c) indien Opdrachtnemer (onderdelen van) 
zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, 
zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins sprake is 
van staking van de bedrijfsuitoefening, d) indien ten laste van Opdrachtnemer 
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, 
e) indien Opdrachtnemer komt te overlijden, f) indien vergunningen dan wel 
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certificaten, benodigd voor uitvoering van de Overeenkomst, niet worden 
verleend, geschorst of ingetrokken en h) de Hoofdaannemingsovereenkomst 
wordt geschorst of beëindigd. 
17.3 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van het in de voorafgaand leden bedoelde 
recht, is zij nimmer tot enige schadevergoeding of betaling aan Opdrachtnemer 
gehouden. 
17.4 Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft 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 en 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 Opdrachtnemer gebruikte materialen, 
materieel e.d. al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke 
vergoeding. 
17.5 De vorderingen die 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. 

17.6 Opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en een (dreiging 
van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden. 
 
18. Opschorting 
18.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd 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. 
18.2 Indien Opdrachtgever op grond van de hem op dat moment bekend zijnde 
omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen 
opschorten, is Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade 
indien achteraf mocht blijken dat het beroep van Opdrachtgever op zijn 
opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest. 
18.3 Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht. 
 
19. Overdracht 
19.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het 
Opdrachtnemer verboden uit de Overeenkomst met Opdrachtgever 
voortvloeiende vorderingen aan een derde te cederen, te verpanden of onder 
welke titel ook te doen overgaan dan wel daarop enigerlei ander beperkt recht te 
(doen) vestigen of te bezwaren. Opdrachtnemer geeft (bij voorbaat) toestemming 
aan Opdrachtgever om alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden. 
19.2 De beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten als omschreven 
in artikel 19.1 heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke 
werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 
 
20. Hulpmiddelen en materialen 
20.1 In het geval van aanneming van werk gaat met de aanvoer van materiaal op het 
werk wel het eigendom, doch niet het risico over op de Opdrachtgever. Het risico 
blijft bij Opdrachtnemer tot op het ogenblik van de oplevering van het gehele werk 
of een deel van het werk waarvan het materiaal van Opdrachtnemer deel uit 
maakt. 
20.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld, draagt Opdrachtnemer zorg en 
risico voor al het voor de uitvoering van zijn werk noodzakelijke gereedschap en 
ander materieel, inclusief al hetgeen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter 
beschikking is gesteld, en dient ter zake voldoende verzekerd te zijn voor 
eventuele schade en aansprakelijkheden. 
 
21. Onvoorziene omstandigheden 
21.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of 
bekend worden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst niet 
kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtgever zijn 
verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet tijdig kan nakomen, treedt 
Opdrachtgever niet in verzuim en is hij gerechtigd zijn verplichtingen op te 
schorten. 
21.2 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van 
de wil van Opdrachtgever onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de 
Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede - voor zover daaronder 
niet reeds begrepen - oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur) rampen, 
ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in/uitblijven van leveringen van 
leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van 
brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in 
het bedrijf van Opdrachtgever en/of zijn Opdrachtgever en/of zijn leveranciers, 
intrekking van vergunningen van Opdrachtgever en/of de Principaal en/of haar 
leveranciers. 
21.3 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door 
Opdrachtgever blijvend onmogelijk is, heeft Opdrachtgever, te zijner keuze, het 
recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering 
daarvan door hem mogelijk blijft, dan wel de overeenkomst (partieel) te 
ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer enig recht op schadevergoeding kan doen 
gelden. 
 
22. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
22.1 Op alle Overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die daaruit 
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. 
22.2 Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
22.3 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer naar aanleiding van de 
Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen 
worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Opdrachtgever 
blijft echter te allen tijde bevoegd een geschil, inclusief geschillen die zien op 
voorlopige voorzieningen, voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter. 
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23. Levering 
23.1 De levering van zaken geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 
franco op de plaats als overeengekomen in de Overeenkomst. Het transport van 
de zaken vindt aldus voor rekening en risico van Opdrachtnemer plaats. 
23.2 Beschadiging aan zaken ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en 
laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij wordt aangetoond dat de 
schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) Opdrachtgever. 
 
24. Tijdstip van levering 
24.1 De leveringen dienen te geschieden op het tijdstip zoals vermeld in de 
Overeenkomst dan wel conform het door Opdrachtgever vastgestelde schema, 
met dien verstande dat 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 Opdrachtnemer aanspraak geeft op 
een prijswijziging of enige andere vorm van vergoeding. Bij overschrijding van de 
levertijd is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en 
gehouden alle daardoor door Opdrachtgever geleden schade op eerste verzoek 
te vergoeden. 
24.2 Opdrachtgever is tevens gerechtigd indien de voortgang van het werk zulks 
vereist, de volgorde van de door Opdrachtnemer te verrichten leveringen nader 
te bepalen, ook indien in de Overeenkomst een bepaalde volgorde is 
opgenomen. 
24.3 Indien om welke reden ook Opdrachtgever niet in staat is de zaken op het 
overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal 
Opdrachtnemer de zaken voor haar eigen rekening en risico bewaren, beveiligen 
en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, 
totdat zij geleverd zijn. 
24.4 Indien Opdrachtnemer niet aan het in de Overeenkomst vermelde tijdstip dan wel 
het door Opdrachtgever vastgestelde leveringsschema zal kunnen voldoen, is hij 
verplicht Opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

24.5 Opdrachtnemer is slechts bevoegd deelleveringen te verrichten indien 
Opdrachtnemer daartoe schriftelijke toestemming van Opdrachtgever heeft 
gekregen. 
 
25. Eigendom 
25.1 De eigendom van af te leveren zaken gaat over bij aflevering mits de zaken door 
Opdrachtgever zijn goedgekeurd en aan de Overeenkomst beantwoorden, dan 
wel zodra de Opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden 
heeft verkregen, of heeft vervaardigd. 
25.2 De eigendom is volledig en zonder eigendomsvoorbehoud en beperkingen en/of 
bezwaringen. 
25.3 Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van 
te leveren zaken op een eerder tijdstip dan overeengekomen zal plaatsvinden. 
Opdrachtnemer zal alsdan de zaken merken als herkenbaar eigendom van 
Opdrachtgever. Genoemde zaken blijven echter voor rekening en risico in bezit 
van Opdrachtnemer. 
 
26. Acceptatie en weigering 
26.1 De levering wordt eerst geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer de 
levering is goedgekeurd. Tot een maand na datum van levering hebben 
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 Opdrachtgever niet gelden. 
26.2 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. 
26.3 Ingeval van afkeuring zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in 
kennis stellen. Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek voor zijn 
rekening afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is 
Opdrachtgever gerechtigd deze op kosten van en voor risico van Opdrachtnemer 
te retourneren. 
26.4 Onverminderd het recht van Opdrachtgever om te zijner keuze de overeenkomst 
(gedeeltelijk) te ontbinden of op te zeggen en eventuele schadevergoeding te 
vorderen, heeft 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. 
26.5 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van afgekeurde zaken op te schorten. 
 
27. Overcomplete goederen 
27.1 Indien blijkt dat door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten schuld van 
Opdrachtgever liggende oorzaken goederen overcompleet raken, moeten deze 
door Opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen. 
 
DEEL C. ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN 
 
28. Algemene verplichtingen Opdrachtnemer 
28.1 De algemene verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer a) te 
allen tijde de aanwijzingen en regels van de Principaal, Opdrachtgever, Inspectie 
SZW en of andere autoriteiten strikt op te volgen, b) steeds voldoende en 
vakbekwame medewerkers op het werk te hebben en deze medewerkers 
effectief en aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde regels op 
de bouwplaats en c) ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren 
werkzaamheden steeds een door hem gemachtigde op de bouwplaats aanwezig 
is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten medewerkers en 
de Nederlandse taal beheerst; 
 
29. Planning en oplevering 
29.1 Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om zijn werk gereed te 
hebben op het krachtens de Overeenkomst van door Opdrachtnemer uit te 
voeren werk, samen met de oplevering van Opdrachtgever ten opzichte van de 
Principaal, zoals deze in werkelijkheid zullen plaatsvinden. 
29.2 De uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer dient volledig te zijn 
afgestemd op de planning van Opdrachtgever, zodanig dat andere 
werkzaamheden niet stagneren. Bij versnelling of vertraging zal Opdrachtnemer 
zich aan de gewijzigde planning/voortgang zijdens Opdrachtgever aanpassen. 
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29.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 30 is opgenomen en goedgekeurd. 
29.4 Tot en met de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer. 
 
30. Opneming en goedkeuring 
30.1 Opneming van het werk geschiedt op een - tot Opdrachtgever - gerichte aanvraag 
van Opdrachtnemer waarin Opdrachtnemer aangeeft op welke dag het werk 
gereed zal zijn. De aanvraag geschiedt schriftelijk, tenzij anders 
overeengekomen. 
30.2 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 1 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. Opdrachtgever kan verlangen dat Opdrachtnemer of diens 
gemachtigde bij de opneming aanwezig is. 
30.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt aan 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. 
30.4 De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform 
bovengenoemde bepalingen. 
30.5 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. 
30.6 Opneming of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten 
Overeenkomst of de wet. 
30.7 Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Opdrachtgever voorts 
het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking 
hebbende prijs op te schorten. 
 
31. Meer- en minderwerk 
31.1 Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht 
van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Opdrachtgever is slechts gehouden 
door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van 
minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling 
overleg bepaald. 
31.2 In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en 
door 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. 
31.3 Voor meer- en/of minderwerk gelden, onverminderd het overige in dit artikel 
bepaalde en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de voorwaarden van de 
Hoofdaannemingsovereenkomst. 
31.4 Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien de 
Opdrachtgever dit meerwerk niet betaald krijgt van de Principaal. 
31.5 Meer- en minderwerk geeft geen aanspraak op verlenging van de 
opleveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
31.6 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 Opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te 
verlangen, zoveel meer- of minder te worden geleverd als het werk vereist. 
 
32. Wet- en regelgeving, kwaliteit 
32.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met en zich te confirmeren aan alle 
bij of krachtens de wet, Principaal en/of Opdrachtgever voorgeschreven 
voorschriften, zoals – doch niet beperkt tot – het Bouwbesluit, het 
Bouwstoffenbesluit, de Wet Milieubeheer, de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), 
de wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen, het Veiligheids-, 
Gezondheids- en Milieuplan van de Opdrachtgever voor het project (“V&G 
deelplan”), de VGM Checklist Aannemers V.C.A. 
32.2 Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met alle voorschriften welke 
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 Opdrachtgever in verband met de uitvoering van het 
werk, waarvan het aan Opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt, 
verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor Opdrachtnemer ter inzage. 
32.3 Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving van enige wet, regelgeving of 
voorschrift veroorzaakte schade en kosten aan Opdrachtgever vergoeden en de 
Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle 
van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van die voorschriften. 
32.4 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. 
32.5 Opdrachtnemer verklaart in bezit te zijn van – minimaal - het certificaat 
“VCA**”. Kopie van dit certificaat dient voor aanvang van de werkzaamheden in 
het bezit te zijn van Opdrachtgever. 
32.6 Opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ingezette arbeidskracht(en) zich 
strikt houd(en)(t) aan alle regels geldend op de bouwplaats en 
veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet en het Veiligheids-, 
Gezondheids- en Milieuplan van Opdrachtgever voor het project (“V&G 
deelplan”). Opdrachtnemer dient bijgevoegd V&G deelplan ingevuld en 
ondertekend te verstrekken op het werk aan de uitvoerder van Opdrachtgever 
tijdens de startbespreking. 
 
33. Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) 
33.1 Opdrachtgever heeft steeds het recht in het kader van de WKA om 40% van de 
uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen aan Opdrachtnemer 
te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de 
G-rekening). Opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is. Bij 
betaling op de G-rekening is Opdrachtgever voor dit gedeelte Opdrachtnemer 
gekweten van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 
33.2 Indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat 
Opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag 

 
aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage kan hij het in lid 1 
genoemde percentage wijzigen. 
33.3 Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet 
betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en/of belastingen te betalen, 
heeft Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te 
vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door 
Opdrachtgever. 
33.4 Indien Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan 
hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient 
Opdrachtnemer binnen vijf (5) werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht 
is ontstaan, de Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke 
waarvan de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever van rechtswege in verzuim 
is. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbonden te verklaren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 
33.5 Indien op grond van de Overeenkomst en op grond van de informatie van 
Opdrachtnemer blijkt dat deze Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde 
derden als zelfstandige kwalificeren, overlegt Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever een geldige “Verklaring arbeidsrelatie” en een kopie 
identiteitsbewijs. 


