Algemene Voorwaarden GEDIN B.V. - Opdrachtnemers en Inkoop
Voor u liggen de algemene voorwaarden van GEDIN B.V. (hierna genoemd GEDIN). De voorwaarden
zijn opgesteld met als doel de samenwerking tussen GEDIN en haar opdrachtnemers en leveranciers
te verduidelijken.

Definities
•
•
•
•

•
•

Opdrachtgever: Gedin B.V. en of iedere aan Gedin B.V. gelieerde vennootschap.
Opdrachtnemer: Een natuurlijk rechtspersoon of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een
Overeenkomst sluit of heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan.
Principaal: De opdrachtgever volgens de hoofd(aannemingsovereenkomst), ook wel de
opdrachtgever van Gedin B.V..
Overeenkomst: Een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot het
inkopen of uitbesteden van goederen, diensten en/of werkzaamheden, of het geven van
adviezen, of enig andere overeenkomst waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn verklaard.
Opdracht: De ingevolge een Overeenkomst door Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever te
verrichten prestatie.
Offerte: Een aanbieding gericht aan Opdrachtgever om te komen tot een hierboven genoemde
Overeenkomst.

Artikel 1.

Toepasselijkheid

Lid 1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
(offertes, werkzaamheden en opdrachten), alsmede op de aldus tot stand
gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd tussen GEDIN en zijn
Opdrachtnemers.

Lid 1.2.

Alle door Opdrachtnemer gestelde voorwaarden, welke met deze Algemene
Voorwaarden in strijd zijn, zijn op de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet
van toepassing, indien en voor zover deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk door
Opdrachtgever zijn aanvaard. Een door Opdrachtgever zodanig aanvaarde afwijking
geldt alleen voor de Opdracht ten aanzien waarvan zij is overeengekomen.

Lid 1.3.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met GEDIN, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te
worden betrokken.
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Lid 1.4.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan
rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door GEDIN zijn bevestigd.

Lid 1.5.

Op de betrekkingen tussen GEDIN en opdrachtgever is het Nederlandse recht van
toepassing.

Artikel 2.

Overeenkomst en opdracht

Lid. 2.1.

Een aan de Opdrachtgever gerichte schriftelijke Offerte bindt de aanbieder
gedurende de termijn als vermeld in de Offerte, welke termijn niet korter zal zijn dan
vier weken na datum of dagtekening daarvan.

Lid 2.2.

Indien door Opdrachtgever (mondeling) een opdracht wordt verstrekt, welke
overeen komt met de inhoud van de aan Opdrachtgever gedane Offerte, dan komt
de Overeenkomst tot stand op de datum waarop Opdrachtgever, dan wel aanbieder,
deze opdracht schriftelijk bevestigt dan wel op die datum waarop aanbieder
kennelijk uitvoering geeft aan de gegeven (mondelinge) opdracht.

Lid 2.3

Door aanvaarding van de door Opdrachtgever gegeven Opdracht wordt de aanbieder
Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever.

Lid 2.4.

Zonder Opdrachtgevers uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is uitbesteding,
onderaanbesteding en/of inlening van arbeidskrachten door Opdrachtnemer niet
toegestaan.

Lid 2.5.

Opdrachtnemer is, ook in geval toestemming als voorzien in Lid 2.4 is verleend,
steeds geheel aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor
schaden hoe ook genaamd in verband met die uitvoering door hem, zijn
personeel of door hem ingeschakelde derden veroorzaakt. Opdrachtnemer dient in
voornoemd geval een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarvan onderhavige
Algemene Voorwaarden onverkort deel uit maken, opdat op de
(onder)opdrachtnemer de verplichtingen van Opdrachtnemer rusten.

Lid 2.6.

De door Opdrachtnemer te leveren zaken, uit te voeren werkzaamheden of te
verrichten diensten zullen voor wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit:
•
In overeenstemming zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld;
•
Van deugdelijke kwaliteit zijn;
•
In alle opzichten gelijk zijn aan de specificatie(s), die door Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
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Lid 2.7.

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het werk en/of schade van
derden die in verband met de uitvoering van het werk door Opdrachtnemer of door
hem ingeschakelde derden is ontstaan. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever
voor alle aanspraken van derden terzake.

Lid 2.8.

Goedkeuring door Opdrachtgever van de dienst, het geleverde en/of het werk, of
een deel daarvan, dan wel toetsing of acceptatie door de Opdrachtgever van
documenten die door of namens de Opdrachtnemer zijn opgesteld, heft de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer terzake van zijn verplichtingen die hij jegens
Opdrachtgever is aangegaan, niet op. Indien de Principaal een deel of het geheel van
het geleverde of uitgevoerde werk niet goedkeurt, dan wordt het geleverde
respectievelijk het werk, ook indien Opdrachtgever eerder van goedkeuring heeft
doen blijken, als niet goedgekeurd beschouwd.

Lid 2.9.

Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van prijsaanbiedingen aan de
Principaal voor werkzaamheden en leveranties die verband houden met de
Opdracht, een wijziging of uitbreiding daarvan.

Lid 2.10.

De volgorde van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan door
Opdrachtgever worden bepaald. In ieder geval dient de Overeenkomst te worden
uitgevoerd c.q. dient levering plaats te vinden naar de eisen van Opdrachtgever.

Lid 2.11.

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden verrichten binnen de door Opdrachtgever
gehanteerde werktijden.

Lid 2.12.

Opdrachtnemer dient de hem ter beschikking gestelde zaken goed te gebruiken en te
onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten.

Lid 2.13.

Opdrachtgever kan de Principaal of diens gemachtigde mondeling of schriftelijk
verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan Opdrachtnemer te geven.
In dat geval is Opdrachtnemer verplicht de door de Principaal of diens gemachtigde
gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

Lid 2.14.

Ingeval de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk te weinig of onvoldoende
gekwalificeerd personeel, dan wel te weinig hulpmiddelen, of hulpmiddelen van
onvoldoende vermogen of gebrekkige hulpmiddelen inzet, waardoor naar het
oordeel van de Opdrachtgever de goede voortgang van het werk ontoelaatbaar
wordt gehinderd, kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk aanmanen de
uitvoering te bespoedigen, dan wel kosteloos de niet goed functionerende
personeelsleden of hulpmiddelen te vervangen. In geval de Opdrachtnemer de op
hem rustende verplichtingen niet nakomt en Opdrachtgever hem deswege in
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gebreke stelt, is de Opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd om reeds
voordat de gestelde termijn is verstreken, voor rekening van de Opdrachtnemer
zodanige maatregelen te nemen als hij voor de vlotte totstandkoming van het werk
nodig acht.
Lid 2.15.

In geval onder de Opdrachtgever ten laste van Opdrachtnemer conservatoir
derdenbeslag wordt gelegd, is Opdrachtnemer voor de kosten die de Opdrachtgever
moet maken, onder meer voor de administratieve verwerking, een vergoeding
verschuldigd aan Opdrachtgever van € 350,-. De vergoeding wordt verrekend met de
door Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Deze vergoeding laat onverlet de
overige rechten van Opdrachtgever ter zake.

Artikel 3.

Intellectuele eigendommen

Lid 3.1.

Zaken en werkwijzen, die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van
Opdrachtgever heeft vervaardigd of ontwikkeld, waaronder ook tekeningen,
berekeningen en (ontwerp)documenten, komen uitsluitend aan Opdrachtgever toe
en mogen niet anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan
derden ter beschikking worden gesteld.

Lid 3.2.

Goedkeuring of acceptatie door de Opdrachtgever van door de Opdrachtnemer
opgestelde tekeningen, berekeningen en (ontwerp)documenten laat onverlet de
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in de door of
namens hem opgestelde documenten.

Lid 3.3.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor de aanspraken van derden wegens
inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten van derden terzake van de door hem
geleverde zaken of verrichte prestaties en zal zich er ten volle voor inzetten, dat
Opdrachtgever vrij en zonder belemmeringen over het geleverde kan beschikken.
Alle kosten dienaangaande zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Lid 3.4.

Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen, welke Opdrachtgever of Principaal
verstrekt, blijven het eigendom van Opdrachtgever / Principaal en mogen door
Opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of
anderszins benut worden, dan uitsluitend voor de onderhavige Opdracht. Na het
vervullen van de Opdracht zullen bovenvermelde tekeningen, afbeeldingen en
berekeningen c.q. de daarvan gemaakte fotokopieën door Opdrachtnemer op eerste
aanmaning worden teruggegeven of vernietigd.
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Lid 3.5.

Opdrachtnemer dient alle benodigde maatregelen te treffen om de in dit artikel
genoemde documenten te beschermen tegen verlies, ontvreemding, diefstal en
ongewenste verspreiding.

Artikel 4.

Zaken en materialen

Lid 4.1.

Alle door de Opdrachtgever ter beschikking van Opdrachtnemer gestelde zaken en
bescheiden blijven ten volle eigendom van Opdrachtgever.

Lid 4.2.

Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde eigendommen
en de zaken die eigendom van Opdrachtgever zijn geworden zodanig te identificeren
en op te slaan, dat ook in geval van faillissement van Opdrachtnemer c.q. beslag ten
aanzien van Opdrachtgevers eigendommen geen misverstand kan ontstaan
betreffende de identiteit van de eigenaar.

Lid 4.3.

Indien Opdrachtnemer niet direct na ontvangst van de door Opdrachtgever ter
beschikking gestelde materialen bij Opdrachtgever heeft gereclameerd met
betrekking tot deze materialen, worden de materialen geacht zonder gebreken
conform de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking te zijn gesteld.

Artikel 5.

Wet- en regelgeving

Lid 5.1.

Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de Overeenkomst
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de veiligheidsvoorschriften
en de voorschriften uit hoofde van de Arbeidstijdenwet (ATW), de Wet arbeid
Vreemdelingen (WAV), de Wet allocatie arbeidskrachten Intermediairs (WAADI), Wet
aanpak schijnconstructies (WAS) en de privacyregelgeving (te weten de Europese
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en tot inwerkingtreding daarvan
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Opdrachtnemer verplicht zich alle
van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften in acht te nemen en na te leven bij de
uitvoering van zijn Opdracht en de inzet van personeel, alsmede de instructies van
Opdrachtgever ter zake van veiligheidsvoorschriften te zullen opvolgen.

Lid 5.2.

Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om stipt te voldoen aan zijn
wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van
loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk en voorts de
toepasselijke CAO stipt na te leven.
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Lid 5.3.

De werknemers van Opdrachtnemer en door hem ingezette derden dienen te alle
tijden een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen op de werklocaties van
Opdrachtgever en Principaal. In geval werknemers vreemdeling zijn in de zin van de
WAV, zal Opdrachtnemer alle op grond van de WAV te verstrekken gegevens en
documenten aan Opdrachtgever verstrekken.

Lid 5.4.

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek medewerking verlenen aan het uitvoeren van
controles, audits of loonvalidaties in het kader van de WAS, door onder andere
inzage te geven in zijn administratie. Indien uit een controle, audit of loonvalidatie
blijkt dat Opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde niet het
verschuldigde loon aan zijn werknemers betaalt, is er sprake een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en is
de Opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling vereist is direct in verzuim.
Indien en voor zover in de Overeenkomst geen separate verplichtingen zijn
opgenomen in het kader van de WAS, gelden tussen partijen de verplichtingen zoals
opgenomen in dit artikel.

Lid 5.5.

Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt voor Opdrachtgever, wordt de Opdrachtnemer beschouwd als verwerker in
de zin van de AVG. Opdrachtnemer zal in dat geval met Opdrachtgever een
verwerkersovereenkomst sluiten, zoals bedoeld in de AVG. Voor zover (nog) geen
separate verwerkersovereenkomst is gesloten vormen de volgende verplichtingen de
verbintenis die tussen partijen geldt ten aanzien van de persoonsgegevens die
Opdrachtnemer bewerkt.
• Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verwerken en
alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• Opdrachtnemer treft deugdelijke organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens en zal
Opdrachtgever informeren over de getroffen maatregelen;
• Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever alle medewerking om aan haar
wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, daaronder begrepen het
informeren van betrokkenen en het (tijdig) melden van (potentiële) datalekken.

Lid 5.6.

Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen uit hoofde van dit artikel ook
onverkort op te leggen aan alle derden die hij inschakelt ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst. Op zijn beurt zal Opdrachtnemer bedingen dat
eerdergenoemde derden deze verplichtingen ook contractueel zullen doorleggen aan
andere betrokkenen voor zover van toepassing.

Lid 5.7.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen van het niet naleven van
wet- en regelgeving bij uitvoering van de Opdracht, waaronder maar niet beperkt tot
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eventuele boetes die wegens overtreding van wet- en regelgeving aan de Principaal
en/of Opdrachtgever worden opgelegd maar ook de aanspraken van derden die
daarmee verband houden.

Artikel 6.

Aansprakelijkheid

Lid 6.1.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt,
veroorzaakt door het niet (niet tijdig) naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst en/of de wet, alsmede voor tekortkomingen in de uitvoering van
de Opdracht.

Lid 6.2.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden tot
vergoeding van schade die door de uitvoering van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer, diens personeel of door hem ingeschakelde derden, is toegebracht.

Artikel 7.

Verzekeringen

Lid 7.1.

Opdrachtnemer dient een adequate aansprakelijkheids- verzekering af te sluiten met
een minimale dekking van 1,5 miljoen euro, met primaire dekking voor de door
Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en verrichtte leveranties.

Lid 7.2.

Indien door de Opdrachtgever of diens Principaal een verzekering is afgesloten ten
behoeve van het werk en Opdrachtnemer daarin als medeverzekerde is aangemerkt,
is het eigen risico van een verzekerde schade als gevolg van tekortkomingen van de
Opdracht voor rekening van de Opdrachtnemer, evenals het niet verzekerde deel van
de schade.

Artikel 8.

Betaling

Lid 8.1.

Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats nadat Opdrachtnemer aan zijn
verplichtingen heeft voldaan.

Lid 8.2.

Betaling kan alleen plaatsvinden op basis van een correcte factuur. Een correcte
factuur is voorzien van de projectnaam, projectnummer, kenmerk overeenkomst,
omschrijving en datum prestatie, BTW-nummer Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
door de Opdrachtgever uitgegeven opdracht/werkbon (prestatieverklaring) en
(indien van toepassing) een door de Opdrachtnemer ondertekend mandagenregister
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en G-rekeningnummer. Indien een mandagenregister dient te worden verstrekt,
wordt de opdracht/werkbon eerst verstrekt nadat een ingevuld en ondertekend
mandagenregister door Opdrachtgever is ontvangen.
Lid 8.3.

Facturen dienen digitaal, in PDF format, te worden verstuurd naar het (email)adres
zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Lid 8.4.

De betalingstermijn bedraagt 60 dagen na ontvangst van een correcte factuur, tenzij
anders overeengekomen.

Lid 8.5.

Opdrachtgever en/of een aan Opdrachtgever gelieerde vennootschap zijn bevoegd
om de bedragen die zij uit welke hoofde dan ook verschuldigd zijn aan
Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen in mindering
te brengen op de bedragen die Opdrachtgever c.s. uit welke hoofde dan ook, te
vorderen heeft van Opdrachtnemer en/of aan Opdrachtnemer gelieerde
vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat Opdrachtgever op
verrekening kan doen. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan wederzijdse
vorderingen te verrekenen.

Artikel 9.

Geheimhouding en publicatie

Lid 9.1.

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de zaken die hij in
het kader van een offerteaanvraag of Overeenkomst van Opdrachtgever heeft
ontvangen, zoals tekeningen, modellen, constructies, schema’s, know how en andere
bedrijfs- of projectinformatie. De verplichting tot geheimhouding duurt voort
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 3
jaar na beëindigen daarvan.

Lid 9.2.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Opdrachtnemer niet
toegestaan publicaties te doen van opdrachten of daaraan gerelateerde
werkzaamheden. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat voor publicatie
ook de toestemming van de Principaal vereist kan zijn.

Artikel 10.

Beëindiging Overeenkomst

Lid 10.1.

De Opdrachtnemer is nimmer gerechtigd om zijn verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst op te schorten, behoudens in het geval sprake is van een acuut
dreigend gevaar voor de veiligheid van personen, zaken, of het milieu en in welk
geval de Opdrachtnemer uitsluitend die specifieke werkzaamheden die direct
verband houden met dat gevaar tijdelijk mag onderbreken. Indien achteraf blijkt dat
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Opdrachtnemer op onjuiste gronden zijn verplichtingen heeft opgeschort, is de
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever daardoor geleden en te
lijden schade. In het geval de werkzaamheden tijdelijk zijn onderbroken in verband
met acuut dreigend gevaar verplicht Opdrachtnemer zich om deze onverwijld na
opheffen van het gevaar te hervatten.
Lid 10.2.

De in de Overeenkomst opgenomen data zijn fatale termijnen. Door het verstrijken
van die termijnen is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim.

Lid 10.3.

In de volgende gevallen is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en kan de
Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zulks onverminderd het recht op
schadevergoeding:
•
indien de Opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt;
•
in geval van opzegging, ontbinding of opschorting van de Overeenkomst tussen
Principaal en Opdrachtgever;
•
in geval Onderaannemer komt te verkeren in (daaronder begrepen een
aanvraag tot):
(1) Faillissement;
(2) (voorlopige) surseance van betaling;
(3) (gedeeltelijke) liquidatie;
(4) Onder curatele- of bewindstelling.
•
indien de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap
geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
stillegt, dan wel er anderszins sprak eis van staking van de bedrijfsuitoefening;
•
indien op de zaken of op een gedeelte van de zaken van de Opdrachtnemer
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
•
indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst door
overmacht niet kan nakomen;
•
indien de Opdrachtnemer komt te overlijden;
•
indien de Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete
of een andere maatregel krijgt opgelegd;
•
indien Opdrachtgever uit mededelingen of gedragingen van Opdrachtnemer
moet afleiden dat Opdrachtnemer zal tekortschieten in de nakoming van de
Overeenkomst.

Lid 10.4.

Onverminderd het recht van Opdrachtgever om - in geval van niet tijdige levering
en/of uitvoering - nakoming van de Overeenkomst en eventuele schadevergoeding te
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vorderen, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst bij niet tijdige levering
en/of uitvoering (gedeeltelijk) te ontbinden.
Lid 10.5.

In geval van ontbinding of opzegging zijn de vorderingen van Opdrachtgever op
Opdrachtnemer terstond opeisbaar.

Lid 10.6.

Opdrachtgever is, nadat Opdrachtnemer op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld en
ook binnen de redelijk te achten termijn niet of niet geheel heeft nagekomen,
gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de
nakoming van diens verplichtingen ter waarde van de achterstallige prestatie, dit
vermeerderd met hieraan voor Opdrachtgever verbonden indirecte of directe kosten,
eventueel in de vorm van een onherroepelijke onmiddellijk opeisbare bankgarantie,
bij een voor Opdrachtgever aanvaardbare bank. Niet-voldoening hieraan geeft
Opdrachtgever het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd Opdrachtgevers recht op
schadevergoeding met inbegrip van eventuele winstderving en vergoeding van
(buiten-) gerechtelijke incassokosten.

Lid 10.7.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Opdracht te zijner keuze geheel of
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte tijdelijk op te schorten, dan wel tussentijds
op te zeggen. De Opdrachtnemer heeft in geval van schorsing recht op een
vergoeding van de redelijke kosten van de voorzieningen die de Opdrachtnemer
moet treffen ten gevolge van de schorsing, tenzij de schorsing aan de
werkzaamheden van Opdrachtnemer is toe te rekenen. In geval van opzegging kan de
Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak maken op vergoeding van de reeds door hem
uitgevoerde werkzaamheden en de nog te maken kosten van Opdrachtnemer in
verband met de beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 11

Veiligheid en gezondheid

Lid 11.1.

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Opdracht erop toe te zien, dat zijn
werknemers dan wel de door hem ingeschakelde derden de regels en voorschriften
voortvloeiend uit de op dat moment van kracht zijnde wetgeving inzake veiligheid en
arbeidsomstandigheden, nauwkeurig nakomen. Opdrachtnemer ziet er tevens op
toe, dat de door hem in te zetten werknemers c.q. derden steeds de beschikking
hebben over deugdelijke en toereikende persoonlijke beschermingsmiddelen, een en
ander volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Lid 11.2.

Opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem in te zetten werknemers c.q.
derden die werkzaam zijn op een werklocatie van de Opdrachtgever kennis nemen
van de veiligheidsregels van de Principaal en deze instructies naleven.
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Lid 11.3.

In geval van het niet naleven van de veiligheidsregels kan een sanctie worden
toegepast zoals beschreven in het handhavingsbeleid van Principaal. Afhankelijk van
de ernst van de overtreding en omstandigheden van het geval kan de sanctie een
waarschuwing zijn of leiden tot verwijdering van de werklocatie, zulks ter
beoordeling van de Principaal. De gevolgen van het opleggen van een sanctie aan
Opdrachtnemer, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden en/of
verwijdering van de werklocatie, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Het
opleggen van een sanctie en/of verwijdering uit hoofde van dit artikel kan nimmer
leiden tot enige aanspraak jegens Opdrachtgever.

Artikel 12

Ketenaansprakelijkheid

Lid 12.1.

Voor zover op de Overeenkomst de Invorderingswet van toepassing is, gelden de
navolgende bijzondere verplichtingen voor Opdrachtnemer:
• het beschikken over en op verzoek van Opdrachtgever tonen van een uittreksel
van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
• aan Opdrachtgever desgevraagd een staat te overhandigen, bevattende de
namen van alle werknemers, die door hem van week tot week in het werk zijn
gesteld (mandagenregister);
•
al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde werknemers strikt
na te komen;
• telkenmale op verzoek van Opdrachtgever een verklaring te tonen, inzake zijn
betalingsgedrag inzake zijn afdracht van loonbelasting en sociale
verzekeringspremies zoals bedoeld in het kader van de Invorderingswet
vastgestelde richtlijn(en). De getoonde exemplaren zijn op de dag van
Opdrachtgevers verzoek maximaal drie maanden oud;
• Opdrachtgever te vrijwaren van diens aansprakelijkheid jegens de Principaal
en/of derden wegens het niet naleven door Opdrachtnemer van zijn
verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet.

Lid 12.2.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle schade en kosten, indien de
Opdrachtgever aangesproken wordt op grond van het niet voldoen van de
verplichtingen inzake de afdracht van sociale premies en belastingen van de
Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden.
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Artikel 13.

Dienstverlening

Lid 13.1.

Opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel en/of derden voor de duur van de
Overeenkomst zal (blijven) voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien
van opleiding, deskundigheid, certificering en ervaring.

Lid 13.2.

Indien de diensten ten kantore van de Opdrachtgever worden verricht zijn de
Opdrachtnemer, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden gehouden de
bij Opdrachtgever geldende huisregels na te leveren en te respecteren, alsmede
overlast in welke vorm dan ook tot een minimum te beperken.
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