Algemene inkoop-en (onder)aannemingsvoorwaarden
Artikel I.
Algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling en opdrachten van
opdrachtgever, zowel met betrekking tot goederen als met betrekking tot diensten, dan wel een combinatie hiervan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever wordt ingestemd met gehele of gedeeltelijke uitsluiten van deze
voorwaarden en/of toepassing van andere voorwaarden. De aanvullende en/of
vervangende toepassing van andere voorwaarden is bij gebreke van voornoemde
schriftelijke en uitdrukkelijke instemming uitgesloten, en wordt voor zoveel nodig
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel II.
Definities.
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die deze Inkoop- en (onder)
aannemingsvoorwaarden hanteert zijnde Atlas ABC BV of NVM Products BV.
Opdrachtnemer: de wederpartij die kan worden betiteld als leverancier c.q.
onderaannemer die de gelding van deze Algemene Inkoop- en (onder) aannemingsvoorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
Artikel III.
Geheimhoudingsplicht.
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle
tekeningen, modellen, constructies, schema's en andere bedrijfsinformatie en
know-how, in de meest ruime zin des woords, afkomstig van opdrachtgever, die
door hem in of bij de opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.
Artikel IV.
Kosten aanbiedingen.
Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven,
waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. worden door
opdrachtgever niet vergoed.
Artikel V.
Betwisten/ontkennen overeenkomst.
Opdrachtnemer heeft gedurende 5 werkdagen na datering van de schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst, gelegenheid de inhoud van de overeenkomst
te ontkennen en/of betwisten. Na deze termijn kan ontkenning en/of betwisting
niet meer rechtsgeldig geschieden. De ontkenning en/of betwisting kan niet
dienen tot annulering van eerder overeengekomen specifieke voorwaarden. Bij
ontkenning en/of betwisting heeft opdrachtgever het recht de schriftelijke bevestiging te herroepen en daarmede de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zulks
onverminderd het recht op een redelijke vergoeding van de door opdrachtgever
aantoonbaar, doch vergeefs gemaakte kosten.
Artikel VI.
Levering/leverplaats.
De overeengekomen leveringsdatum is een fatale datum. De goederen, respectievelijk diensten, zullen als geleverd gelden indien zij pop de overeengekomen
plaats van levering door de opdrachtnemer zijn aangeleverd, opdrachtgever
hiervan kennis heeft genomen, de goederen heeft goedgekeurd en de goederen
aan opdrachtgever feitelijk ter beschikking zijn gesteld. Bij overeengekomen
levering aan opdrachtgever behelst de levering mede het lossen en tasten op de
door opdrachtgever aangewezen plaats. Bij overeengekomen levering op het
terrein van de opdrachtnemer behelst de levering mede het laden en optassen
van de goederen in of op het transportmiddel. Indien geen plaats van levering is
overeengekomen wordt dit geacht te zijn het bedrijfsterrein van opdrachtgever,
op de door opdrachtgever aangewezen plaats.
Artikel VII.
Levertijd.
Bij overschrijving van de overeengekomen levertijd zal opdrachtgever gerechtigd
zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding en vrijwaring voor aansprakelijkheid. Een en ander geldt ook indien nog
geen sprake is van overschrijding, doch deze naar objectieve maatstaven als
onontkoombaar moeten worden beschouwd.
Artikel VIII.
Garantie.
De opdrachtnemer garandeert, dat de geleverde goederen en diensten zijn:
a.
van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en
materiaal;
b.
in overeenstemming met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en met de
tot de overeenkomst behorende bescheiden, geschikt voor het doel waarvoor zij bestemd en conform de eisen die daar aan in die overeenkomst en
door, of vanwege de overheid zijn gesteld.
Voor het geleverde/opgeleverde ( deel van het) werk, zal de garantie gelden
welke opdrachtgever volgens bestek tegenover zijn principaal dient te verstrekken. De opdrachtnemer zal alle gebreken die de goederen/het werk na levering/oplevering vertonen, onverwijld en in overleg met opdrachtgever herstellen of
vervangen. Alle aan het herstel, of de vervanging van het gebrek en de weer in
gebruikstelling van het goed/werk, of - indien dit tot een groter object behoort - de
weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten, zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer naar het oordeel van opdrachtgever het gebrek ter laat
en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan
lijden, staat het opdrachtgever vrij, na schriftelijke kennisgeving, het terzake
nodige op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren.
De opdrachtnemer garandeert dat de goederen en hun werking voldoen aan
dwingende voorschriften, zoals o.a. met betrekking tot gezondheid, veiligheid,
milieu en elektromagnetische storingen, geldend in het land waarvoor de goederen bestemd zijn, indien deze bestemming haar is medegedeeld of haar anderszins redelijkerwijze bekend kan zijn, althans behoort te zijn.
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Artikel IX.
Aansprakelijkheid.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de
hem verstrekte gegevens onjuistheden en/of onduidelijkheden aantreft, deze bij
een behoorlijke interpretatie had moeten ontdekken en nagelaten heeft opdrachtgever hieromtrent vooraf schriftelijk in te lichten.
Artikel X.
Schades.
Indien de overeenkomst omvat installatie, montage, assemblage, in bedrijfstelling
of andere door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, geschiedt zulks
geheel voor haar rekening en risico. De opdrachtnemer zal alle maatregelen
nemen teneinde de overeengekomen werkzaamheden uit te (doen) voeren in
overeenstemming met de wettelijke en andere voorschriften geldend waar deze
worden verricht en zij is aansprakelijk voor letsel en schade aan personen en
goederen voortvloeiende uit deze werkzaamheden.
De opdrachtnemer zal opdrachtgever op verzoek van opdrachtgever aantonen
dat zij op haar kosten zorg heeft gedragen voor een voldoende verzekering welke
de kosten en schaden welke opdrachtgever zou kunnen lijden ten gevolge van
handelingen en nalatigheden van de opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden
en door hen gebezigde personen dekt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever onherroepelijk en volledig vrijwaren voor alle schaden en garantiezaken, welke de
opdrachtgever of haar rechtverkrijgende(n) van opdrachtgever, kan claimen bij
opdrachtgever inzake gebreken van de onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, welke door opdrachtnemer zullen worden
uitgevoerd.
Artikel XI.
Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen etc.
De tot de overeenkomst behorende bijlagen, alsmede tekeningen, berekeningen
en andere bescheiden, modellen e.d. die opdrachtgever aan opdrachtnemer
heeft verstrekt, of die opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten
maken, blijven of worden eigendom van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever
geldt als hun maker of ontwerper.
Opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de goederen/oplevering van het werk aan opdrachtgever ter beschikking
stellen, bij gebreke waarvan opdrachtgever de betaling kan aanhouden, totdat
deze door hem zijn ontvangen.
Artikel XII.
Contraprestatie.
De overeengekomen contraprestatie in relatie tot een overeenkomst ( prijs ) kan
niet op grond van gewijzigde kostprijsfactoren worden verhoogd.
De overeengekomen prijs geldt franco de overeengekomen plaats van levering,
inclusief laden,lossen en tasten. Alle kosten voor levering te bestemde plaatse
zijn voor rekening van opdrachtnemer, zulks inclusief emballage en verzekering.
Overschrijding door opdrachtnemer van bestelde hoeveelheden leidt niet tot
verschuldigdheid van een aanvullende vergoeding. De overgeleverde goederen
kunnen teruggehaald worden tegen de te maken kosten. De levering van een
kleinere hoeveelheid is niet toegestaan.
Artikel XIII.
Inspectie en keuring.
Opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk, hebben te allen
tijde het recht de bestelde of geleverde goederen ( in uitvoering zijde ) werk –
daaronder begrepen de daarvoor gebruikte goederen - te inspecteren of te keuren. Alsdan zal opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor
redelijkerwijs kunnen worden verlangd. De kosten van deze keuring komen ten
laste van opdrachtnemer ingeval deze goederen / het werk door opdrachtgever
en/of zijn principaal en/of de directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of
goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.
Artikel XIV.
Keuring/afkeuring.
Opdrachtgever is bevoegd om de goederen na aankomst op de uiteindelijke
plaats van bestemming en de installatie, montage, assemblage, in bedrijfsstelling
of andere krachtens deze order uitgevoerde werkzaamheden binnen een redelijke periode nadat deze gereed zijn gekomen, te keuren overeenkomstig de contractuele bepalingen,; in het bijzonder die bedoeld in artikel VIII.
In geval van afkeuring respectievelijk afnameweigering zal opdrachtgever de
opdrachtnemer hiervan onverwijld schriftelijke in kennis stellen. De opdrachtnemer wordt hierbij in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de betreffende
goederen wel aan de gestelde specificaties en hoedanigheden voldoen, zulks
binnen 10 werkdagen, eventueel korter indien de voortgang van het werk dit eist.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schaden inclusief bedrijfsschade en kosten, die opdrachtgever en derden ten gevolge van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige aard mocht lijden ( zie artikel X ). Afgekeurde
goederen zal opdrachtgever ofwel te allen tijde aan de leverancier terug mogen
zenden ofwel onder zich houden tot de opdrachtnemer nadere instructies heeft
doen toekomen hoe daarmee te handelen, alles voor haar rekening en risico.
Eigendom van afgekeurde goederen berust bij opdrachtnemer vanaf de datum
van verzending van de desbetreffende mededeling aan de opdrachtnemer.
De opdrachten dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen
van artikel VIII en ten genoegen van de opdrachtgever en in voorkomend geval
de bouwdirectie van het werk. Indien opdrachtgever respectievelijk de bouwdirectie de goederen afkeurt kan opdrachtgever aan opdrachtnemer een nadere
termijn stellen binnen welke levering conform de overeengekomen voorwaarden
alsnog kan geschieden. Opdrachtgever heeft bij afkeuring evenzeer het recht van
opdrachtgever op volledige schadevergoeding en vrijwaring voor aansprakelijkheid.

De door opdrachtgever opgestelde garantieverklaring zal, indien gevraagd, door
de opdrachtnemer worden ondertekend en geretourneerd aan opdrachtgever.
Deze garantieverklaring zal bij de opdracht ter beschikking worden gesteld.
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Artikel XV.
Ontbinding.
Onverminderd het elders bepaalde is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden beschouwen indien:
a.
een aanvraag tot surséance van betaling door de opdrachtnemer is ingediend;
b.
er sprake is van liquidatie van de zaken van de opdrachtnemer;
c.
er sprake is van overdracht van de zaken van de opdrachtnemer aan een
derde;
d.
er sprake is van faillissement van de opdrachtnemer;
onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding. De
toegeleverde goederen blijven te alle tijde eigendom van de opdrachtgever.
Hetzelfde recht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst conform de
overeengekomen voorwaarden door overmacht of door vanwege opdrachtnemer
een en ander voorziet, is hij gehouden opdrachtgever onverwijld hiervan in kennis
te stellen. Ook bij deze wijze van beëindiging behoudt opdrachtgever het recht op
volledige schadevergoeding, tenzij sprake is van overmacht. Als overmacht voor
de opdrachtnemer gelden uitsluitend die omstandigheden, die naar algemeen
Nederlands burgerlijk recht als zodanig zijn aan te merken. Met name zal de
opdrachtnemer zich niet op overmacht kunnen beroepen ingeval zijn verhindering
te presenteren gelegen is in het niet of tijdig presteren van opdrachtnemers eigen
toeleveranciers, door welke oorzaak ook.
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Artikel XXII.
Afwijkende bedingen.
Bepalingen of algemene voorwaarden van opdrachtnemer, voorzover afwijkende
van deze algemene voorwaarden, binden opdrachtgever alleen indien en voorzover schriftelijk door hem aanvaard.
Artikel XXIII. Cessieverbod.
a.
Het is de opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor de opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid
aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in
eigendom over te dragen.
b.
Opdrachtgever is het recht voor behouden om de belastingen en premies
rechtstreeks over te maken aan de bedrijfsverenigingen c.q. fiscus.
Artikel XXIV. Verplichting opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is verplicht jegens opdrachtgever te voldoen aan de navolgende
bepalingen:
a.

b.
c.

Artikel XVI.
Voldoening.
a.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt voldoening van de overeengekomen contraprestatie plaats na uitvoering van de order en ontvangst
van de factuur tegen de overeengekomen betalingsvoorwaarden, tenzij opdrachtgever voor de vervaldag van de voldoening tegen de wijze van uitvoering van de order bezwaar heeft gemaakt. Betaling houdt niet in afstand
van enig recht door opdrachtgever.
b.
Meerwerk en andere afwijkingen van de hoofdopdracht worden uitsluitend
in aanmerking genomen, indien deze schriftelijk door opdrachtgever zijn
opgedragen.
c.
Opdrachtnemer verplicht zich uitsluitend de door opdrachtgever gegeven
orders en aanwijzingen op te volgen. Opdrachtgever kan zijn opdrachtgever
en/of zijn principaal en/of directie van het werk echter verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan opdrachtnemer te geven, waaraan
de laatst alsdan gehouden is.

d.
e.

f.

g.

h.

Artikel XVII.
Non Concurrentie.
De opdrachtnemer zal zich als geheel onthouden van het rechtstreeks of door
tussenkomst van derden, doen van prijsopgave van en/of aanbiedingen aan de
principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door opdrachtgever met principaal onderhandelingen
worden gevoerd of een overeenkomst wordt of is aangegaan.

i.

Artikel XVIII. Vigerende wetten.
Alle leveringen van goederen en/of diensten van opdrachtnemer moet voldoen
aan de vigerende wetten, afhankelijk van het land waarin opdrachtnemer presteert.

k.

Artikel XIX.
Octrooien, licenties e.d.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken wegens inbreuk op
auteurs- en/of octrooirechten van derden ter zake van door hem geleverde goederen/verrichte werkzaamheden en zal opdrachtgever alle schade vergoeden die
deze mocht lijden als gevolg van acties jegens hem van gerechtigden, met betrekking tot het octrooi/ en/of auteursrecht, dan wel andere rechten uit industriële
of intellectuele eigendom.
Artikel XX.
Milieubepalingen.
Bij het ten vervoer aanbieden en vervoeren van stoffen/verpakkingen waarop
milieubepalingen, dan wel andere bepalingen van toepassing zijn, dient de opdrachtnemer stipt te voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften,
bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten van
vervoerders, geldig in die landen ( door opdrachtgever op te geven of die hem
anderszins redelijkerwijs bekend kunnen zijn ) waar de bestelde goederen zullen
worden vervoerd.
Op verzoek van opdrachtgever zal de opdrachtgever zodanige schriftelijke informatie verschaffen over de samenstelling van deze gevaarlijke stoffen, dat bij het
vervoeren, opslaan en verwerken ervan kan worden voldaan aan de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten geldig in de in de vorige alinea bedoelde landen.
Artikel XXI.
Uitbesteding.
a.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever, zal
opdrachtnemer de opdracht, of enig deel daarvan, dan wel de uitvoering
daarvan niet aan een derde overdragen respectievelijk uitbesteden.
b.
Indien de opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt aan
een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen,
waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken,
in dier voege dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van opdrachtgever, en de opdrachtnemer leverancier/onderaannemer die van opdrachtnemer.
c.
Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die opdrachtnemer
uit hoofde van de overeenkomst jegens opdrachtgever heeft.
d.
Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer op
het bouwwerk de toegang tot het bouwwerk te ontzeggen c.q. deze te laten
verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.
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j.

l.

Het beschikken over- en op verzoek van opdrachtgever tonen van een
geldig inschrijvingsbewijs van een bedrijfsvereniging en zijn vestigingsvergunning, voorzover vereist.
Opdrachtgever desgevraagd een staat van alle te werkgestelde werknemers te overhandigen.
Opdrachtgever desgevraagd de loonstaten dan wel de manurenverantwoording ter inzake te verstrekken.
Alle verplichtingen jegens de door de opdrachtnemer te werk gestelde
werknemers strikt na te komen.
Alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering
alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.
Periodiek automatisch een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting
en premies, zoals bedoeld in die richtlijnen Wet Ketenaansprakelijkheid te
verstrekken.
Opdrachtnemer maakt desgewenst weekrapporten op volgens een door de
opdrachtgever goedgekeurd model. Hij biedt wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten aan de opdrachtgever voor akkoord
aan.
De opdrachtnemer verplicht zich tegenover opdrachtgever zijn administratie
in te richten met inachtneming van de richtlijnen als bedoeld in artikel 16
van de Coördinatieve Sociale Verzekering.
Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle
inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van zijn principaal.
De door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen
binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden. Indien besloten word t gedurende het winterseizoen door te werken is de opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer moet
steeds een verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig te zijn. Zijn
naam dient bekend te zijn bij de uitvoering en de bouwdirectie ter plaatse.
Bij aanvang, onderbreking, of beëindiging van de werkzaamheden dient
deze zich te melden bij de uitvoering, welke beoordeelt of opdrachtnemer in
deze volgens afspraken handelt.
De namen van door opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder van opdrachtgever te worden opgegeven.

Artikel XXV.
Uitbesteding/ingeleend personeel.
Onverminderd het bepaalde in artikel XXI van deze voorwaarden is opdrachtnemer niet bevoegd gebruikt te maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dan na van opdrachtgever voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.
Bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als
hierboven bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex. artikel 16b lid CSV respectievelijk artikel 16a lid 1 CSV stipt na te leven (
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen).
Artikel XXVI. Veiligheid en verzekeringen.
Opdrachtnemer dient alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen die
redelijkerwijs met betrekking tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer
dienen te worden getroffen, een en ander in overeenstemming met de eisen van
de Arbeidsinspectie, ARBO wet en eventuele nadere aanvullende eisen welke op
dit bouwwerk worden gehanteerd. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van opdrachtnemer. Veiligheidsmiddelen als schoenen, handschoenen,
helmen enz. worden door opdrachtgever niet ter beschikking gesteld. Alle benodigde verzekeringen alsmede het eigen risico van een eventueel door derden
afgesloten CAR-polis zijn voor rekening van opdrachtnemer.
Artikel XXVII. Toepasselijk recht.
a.
Op een overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b.
Indien opdrachtgever door derden ter zake van schade voor rechters, c.q.
arbiters wordt gedagvaard dan wel geroepen, zal opdrachtgever gerechtigd
zijn, zijn opdrachtnemer voor die rechters, c.q. arbiters in een vrijwaringsprocedure te betrekken, en zal opdrachtnemer de bevoegdheid van de
rechters,c.q. arbiters erkennen.
c.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar
aanleiding van een gesloten overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanige worden beschouwd, zullen worden beslist door arbitrage of de rechter in het arrondissement van de opdrachtgever.
d.
Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken naar aanleiding
van geschilpunten, zal een onpartijdige derdedeskundige door partijen benoemd worden teneinde een oordeel te geven. Partijen verklaren zich bij
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voorbaat akkoord met het oordeel van deze deskundige. Kosten van de arbitrage en/of gevolgschaden worden verdeeld op basis van ongelijkheid.
Kunnen partijen het niet eens worden over de persoon van de deskundige,
dan zal ieder der partijen een eigen deskundige benoemen, welke deskundigen tezamen een derdedeskundige benoemen. Deze drie deskundigen
treden in overleg, waarna de derdedeskundige een eindoordeel geeft. Partijen zullen zich bij zijn oordeel neerleggen.
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