ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
GEO HAZARDS B.V.
Artikel 1: Algemeen
1.

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst – hierna te noemen opdracht - tot levering van
zaken, goederen en/of diensten en/of uitvoering van werken tussen GEO HAZARDS B.V. - hierna te
noemen opdrachtgever - en haar wederpartij - verder te noemen opdrachtnemer.

2.

Alle andere (leverings)voorwaarden van de opdrachtnemer of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten,
tenzij opdrachtgever bevoegd vertegenwoordigd uitdrukkelijk en schriftelijk met die andere
voorwaarden akkoord is gegaan. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts bindend indien en voor zover daarmee door de directie van opdrachtgever schriftelijk is
ingestemd.

3.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen
de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort in stand blijven.
Artikel 2: Aanvaarding van de opdracht

1.

Opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan opdrachtgever te
retourneren binnen de door opdrachtgever aangegeven termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum
van de verzending van de opdracht.

2.

Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn de opdracht retour van opdrachtnemer heeft ontvangen en
opdrachtnemer binnen die termijn niet schriftelijk bezwaar heeft aangetekend tegen de inhoud daarvan,
dan wel opdrachtnemer of opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht een begin heeft gemaakt,
wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard onder de voorwaarden als vermeld in de opdracht en onder
toepassing van deze algemene voorwaarden. Partijen komen overeen dat communicatie ook elektronisch
bijvoorbeeld per email mag plaatsvinden.

3.

Opdrachtgever is uitsluitend gebonden aan enige verbintenis indien deze is aangegaan door zijn statutair
bevoegde functionaris, tenzij opdrachtgever al dan niet vooraf schriftelijk te kennen heeft gegeven dat
een medewerker van opdrachtgever gedelegeerd bevoegd is, danwel opdrachtgever zich anderszins
gebonden acht.

4.

De voor de opdracht van toepassing zijnde technische specificatie en/of een eventueel bestek, alsmede
de daarbij behorende tekeningen, toelichtingen, aanvullingen e.d. maken voor zover deze niet expliciet
zijn opgenomen, deel uit van de opdracht. Deze gegevens en liggen te alle tijden bij opdrachtgever ter
inzage en desgevraagd zal opdrachtgever aan opdrachtnemer op basis van vertrouwelijkheid kopieën
hiervan verstrekken.

5.

Opdrachtnemer wordt door aanvaarding of uitvoering van de opdracht geacht inzage te hebben gehad in
het bestek en alle ter zake relevante (technische) bescheiden en alle overige door hem gewenste
inlichtingen te hebben verkregen. Indien opdrachtnemer nalaat terzake feitelijke inzage en/of informatie
te vragen, komen eventuele gevolgen voor zijn rekening en risico.

6.

Indien opdrachtnemer in de opdracht kennelijke onduidelijkheden, onjuistheden of manco’s aantreft, is
hij, alvorens met de uitvoering, aanmaak of levering van de opdracht een aanvang maakt, verplicht
opdrachtgever hierop vooraf schriftelijk te wijzen en opheldering c.q. toelichting te vragen.

7.

Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen in de opdracht kunnen alleen met schriftelijke toestemming
van opdrachtgever plaatsvinden en worden in dat geval geacht deel uit te maken van de overeenkomst
van opdracht. Indien opdrachtgever de door hem voorgestelde wijzigingen, aanvullingen en/of
uitbreidingen schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen heeft gegeven en opdrachtnemer niet binnen vijf
dagen na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven hier niet mee akkoord
te zijn, wordt de in de vorige zinsnede bedoelde toestemming geacht te zijn verleend.

8.

Wanneer een offerte of offerte tot wijziging, aanvulling en uitbreiding van opdrachtnemer niet door
opdrachtgever wordt geaccepteerd, is opdrachtnemer nimmer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met
het tot standbrengen van de offerte aan opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen
voorafgaand aan de offerte schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

1.

De levering(en) en/of werkzaamheden dienen door opdrachtnemer op het in de opdracht vastgestelde
tijdstip aan te vangen en plaats te vinden volgens het tussen partijen overeengekomen schema en gelden
als essentiële verplichting.

2.

Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld schriftelijk te berichten indien hij weet of
verwacht dat de opdracht niet tijdig, volledig, of anderszins gebrekkig kan worden nagekomen, onder
vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken, de door hem getroffen of te treffen
maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging, e.d. Deze berichtgeving laat de plicht tot
nakoming aan de zijde van opdrachtnemer en de rechten van opdrachtgever als voorzien in de wet en in
deze voorwaarden – waaronder het recht voor opdrachtgever om onverwijld en op kosten van
opdrachtnemer een derde met de opdracht te belasten - onverlet.

3.

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van materialen franco op de overeengekomen plaats
van aflevering onder de leveringsconditie Delivery Duty Paid volgens de meest recente versie van de
Incoterms 2010. In dat verband verplicht opdrachtnemer zich aan zijn zijde alles in het werk te stellen
om te komen tot een voor opdrachtgever zo vlot mogelijk lopende aflevering van de door opdrachtgever
bestelde goederen en/of diensten op de door opdrachtgever in de overeenkomst c.q. opdracht opgegeven
locatie. Het aflaadrisico is daarbij voor rekening en risico van opdrachtnemer.
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4.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt transport, opslag, laden en lossen van de door opdrachtnemer
te gebruiken materialen bij werken eveneens voor rekening en risico van opdrachtnemer.

5.

In geval van aanneming dienen de werktijden van opdrachtnemer in overeenstemming te zijn met de
algemeen voor het werk geldende tijden. Betaald overwerk is niet toegestaan, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

6.

Opdrachtgever te allen tijde is gerechtigd de volgorde en/of het tijdstip van de levering en/of uit te
voeren werkzaamheden nader vast te stellen indien hij dit wenselijk acht, al dan niet in verband met de
voortgang van het werk. Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding en/of
een kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van opdrachtgever door die wijziging de
kosten van opdrachtgever aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en naar het uitsluitende oordeel van
opdrachtgever de redelijkheid met zich meebrengt dat (een deel van) deze kosten voor rekening komen
van opdrachtgever.

7.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen van bestelde zaken, tenzij schriftelijk
door opdrachtgever geaccordeerd.

8.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever is het opdrachtnemer
niet toegestaan gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende)
arbeidskrachten.

9.

Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor door hem benodigde opslagruimte.

10.

Opdrachtnemer is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever,
niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, dan wel enige
rechten of verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen.
Indien dergelijke toestemming door opdrachtgever wordt verleend garandeert opdrachtnemer dat de
uitbesteding en/of overdracht van verplichtingen door opdrachtnemer onder dezelfde voorwaarden zal
plaatsvinden als die van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en laat
dit onverlet alle hoofdelijke verplichtingen van opdrachtnemer voortvloeiende uit de overeenkomst.

11.

Indien de opdracht, al dan niet buiten schuld van opdrachtnemer c.q. de feitelijk uitvoerder, op de bij
verlening van de opdracht aangegeven wijze niet uitvoerbaar blijkt, brengt opdrachtgever c.q. de
feitelijke uitvoerder van de overeenkomst de opdrachtgever hiervan ten spoedigste schriftelijk op de
hoogte. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde een oplossing te vinden.
Deze situatie geeft de opdrachtnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden en heeft geen
gevolgen voor de verplichting tot nakoming van opdrachtnemer.
Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtnemer

1.

Opdrachtnemer garandeert en dient ervoor zorg te dragen dat:
-

hij bij de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk uitsluitend de door
opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies opvolgt;
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-

de door hem te verrichten levering en/of het uit te voeren werk goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de opdracht zijn uitgevoerd, alsmede vrij is van verborgen gebreken;

-

door hem te verrichten levering en/of het uit te voeren werk volledig is en geschikt is voor het
doel waarvoor deze/dit bestemd is;

-

door hem te verrichten levering en/of het uit te voeren werk, alsmede opdrachtnemer zelf
tenminste voldoet aan alle in het land van aflevering c.q. uitvoering van het werk geldende
wettelijke eisen en voorschriften;

-

voor de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk steeds deugdelijke materialen
en vakkundig personeel wordt gebruikt en of ingezet;

-

hij hem ter beschikking gesteld materiaal deskundig en voor het doel waarvoor het is bedoeld
zal gebruiken, alsmede het materiaal zal onderhouden en in dezelfde staat zal terugkomen als
waarin ter beschikking gesteld;

-

hij de door opdrachtgever voor het werk ter beschikking gestelde materialen, (hulp)middelen,
e.d. duidelijk als eigendom van opdrachtgever waarmerkt, als bruiklener onder zich en in goede
staat houdt, daarvoor alle risico’s draagt totdat opdrachtgever deze weer in bezit heeft en deze
niet te gebruiken, vermenigvuldigen, kopiëren of aan derden ter hand te stellen of anderszins te
gebruiken dan uitsluitend voor onderhavige opdracht en/of na voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtgever;

-

indien hij na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtgever, ten behoeve
van de werkzaamheden derden inschakelt, deze derden vakkundig, gekwalificeerd en bonafide
zijn;

-

de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk vrij is van ontwerp-, uitvoerings- en
materiaalfouten;

-

hij al zijn verplichtingen verband houdende met de door hem op het werk tewerkgestelde
werknemers strikt nakomt;

-

hij op juiste en op door de wet voorgeschreven wijze zorg zal dragen voor behandeling, afvoer
en verwerking van afval en de hieraan verbonden kosten volledig zijn opgenomen in de
overeengekomen prijs;

-

indien er sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid hij op
verzoek van opdrachtgever een originele verklaring toont inzake zijn betalingsgedrag bij de
belastingdienst en de bedrijfsvereniging en/of aan andere wettelijke verplichtingen terzake bij
opdrachtverlening voldoet;

-

hij zich onthoudt van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal van
opdrachtgever voor werkzaamheden verbonden aan het door de principaal aan opdrachtgever
opgedragen werk;

-

hij een goede administratie bijhoudt;
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-

hij verzekerd is voor zijn werk, materieel, personeel en aansprakelijkheid, zoals bij wege van –
doch niet beperkt tot – indien van toepassing productaansprakelijkheid, CAR, werkmaterieel
e.d. op een zodanige basis dat schade van opdrachtgever, waaronder gevolgschade en indirecte
schade, gedekt is.

2.

Opdrachtnemer is verder verplicht opdrachtgever tijdig te informeren over alle voor opdrachtgever
mogelijke relevante ontwikkelingen ten aanzien van zijn assortiment en/of merk en/of bedrijf.

3.

Opdrachtnemer verbindt zich gedurende de uitvoering van de opdracht, alsmede gedurende twee jaar na
beëindiging hiervan, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever, direct of
indirect, geen aan opdrachtgever gelieerde bedrijven en/of personen, in dienst te nemen of op welke
wijze dan ook in te schakelen.
Artikel 5: Garantie

1.

Tenzij partijen schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen, garandeert opdrachtnemer alle
(gevolgen van) gebreken die zich aan de levering mochten voordoen tot twee jaar na aanvaarding van
c.q. verwerking van – al naar gelang het laatste intreedt - de levering door opdrachtnemer voor diens
eigen rekening en risico ongedaan te maken c.q. te herstellen, met dien verstande dat bij
onderaanneming de opdrachtnemer minimaal dezelfde garantie geeft welke opdrachtgever in het kader
van de hoofdovereenkomst aan zijn principaal dient te verstrekken.

2.

Indien bij geleverde goederen de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de in lid 1 genoemde termijn, zal
minimaal de garantie gelden die door de fabrikant wordt gegeven.

3.

Opdrachtnemer is gehouden alle kosten te dragen verbonden aan herstel van gebreken waarvoor hij
krachtens lid 1 en 2 aansprakelijk is, waaronder, doch niet beperkt tot vervoer, kraan, e.d. Indien
opdrachtnemer naar het oordeel van opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet behoorlijk herstelt of
herstel van het gebrek geen (nader) uitstel kan lijden, staat het opdrachtgever vrij, na schriftelijke
aanmaning, waarbij aan opdrachtnemer een redelijke termijn is gesteld ter voldoening aan zijn
verplichtingen, voor rekening van opdrachtnemer al het nodige te verrichten of door derden te laten
verrichten, dan wel voor schadeloosstelling zorg te dragen.

4.

De periode als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verlengd met de tijd gedurende van de levering,
wegens een ten tijde van de garantie voor rekening van de opdrachtnemer komend gebrek, niet het
beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor herstelde en/of vervangen onderdelen van de levering
begint de periode als bedoeld in lid 1 van dit artikel opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van
ingebruikname na herstel. Eveneens geldt dat (de gevolgen van) gebreken die zich na ommekomst van
de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn van twee jaar openbaren, maar verband houden met
levering en/of werkzaamheden verricht voordien c.q. vóór aanvaarding van de levering mits gemeld
binnen twee jaar na constatering op de in dit artikel bedoelde wijze ongedaan c.q. hersteld dienen te
worden door opdrachtnemer.
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5.

De bepalingen in dit artikel ontheffen leverancier niet van zijn overige aansprakelijkheid al dan niet op
grond van de overige artikelen in deze voorwaarden.
Artikel 6: Keuring, inspectie en beproeving

1.

Keuring, inspectie en/of beproeving door of vanwege opdrachtgever en/of de principaal kan zowel
voorafgaand, tijdens als na de werkzaamheden en/of levering plaatsvinden. Opdrachtnemer dient op
eerste verzoek hieraan volledige medewerking te verlenen, waaronder mede wordt verstaan het geven
van inlichtingen en het verlenen van toegang tot de plaatsen waar de werkzaamheden plaatsvinden of de
zaken worden vervaardigd en/of opgeslagen, alsmede het ter beschikking stellen van de door
opdrachtgever noodzakelijk geachte faciliteiten.

2.

De kosten van een (tussentijdse) (her)keuring, (her)inspectie en/of (her)beproeving zijn voor rekening
van opdrachtgever als blijkt dat de materialen en/of werkzaamheden in overeenstemming zijn met de
vereisten uit de overeenkomst. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, komen deze kosten voor rekening
van opdrachtnemer.

3.

In geval van afkeuring van het materiaal of het werk of een onderdeel daarvan zal opdrachtgever
opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal het afgekeurde materiaal en/of
werk of een onderdeel daarvan op verzoek van opdrachtgever onverwijld herstellen of vervangen zonder
dat opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn. Indien redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging zal
zorgdragen, is opdrachtgever gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer de zaak te (doen) herstellen
of te (doen) vervangen.

4.

De herstelling of vervanging van het afgekeurde materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan doet
niets af aan de gehoudenheid van opdrachtnemer eventueel hierdoor door opdrachtgever of derden
geleden (in-)directe of gevolgschade – inclusief vertragingsschade - te vergoeden.

5.

Bij afkeuring van het materiaal of het werk of een onderdeel daarvan heeft opdrachtgever het recht de
betaling van de op het materiaal en/of het werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een
gedeelte van de contractsprijs op te schorten, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot
vergoeding van verdere schade die opdrachtgever en/of zijn principaal ten gevolge van deze afkeuring
lijdt of zal lijden.

6.

Indien opdrachtnemer bij afkeuring van het materiaal of het werk of een onderdeel daarvan na daarvan
in kennis te zijn gesteld, haar verplichting tot herstel c.q. vervanging binnen een door opdrachtgever
gestelde termijn niet (volledig) nakomt, dan wel indien levering niet meer mogelijk/zinvol is, is
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

7.

Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een tussentijdse (goed)keuring inspectie en/of beproeving
generlei rechten ontlenen.

8.

(Goed)keuring, inspectie en/of beproeving ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of
aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de opdracht en/of deze voorwaarden.
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Artikel 7: Prijzen
1.

Tenzij in de opdracht schriftelijk anders is bepaald, zal de overeengekomen prijs vast en bindend zijn en
bevat deze de kosten voor alle zaken en handelingen nodig om de opdracht na te komen c.q. te
voltooien, waaronder het benodigde materiaal, apparatuur en documenten, voorbereidingshandelingen,
heffingen, douanerechten en belastingen (exclusief BTW), honoraria, transport, verzekeringen,
overheadkosten, winst, e.d.

2.

De door opdrachtnemer aangegeven prijzen zijn niet onderhevig aan toepassing van enige
prijswijzigingsformule. Prijswijzigingen kunnen door opdrachtnemer niet worden doorgevoerd dan na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever.

3.

Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien dit tevoren schriftelijk door
opdrachtgever is opgedragen.
Artikel 8: Facturering en betaling

1.

Facturen dienen genummerd, gedagtekend, onder vermelding van het contractnummer en BTWnummer van opdrachtnemer en vergezeld van een gedetailleerde specificatie van de levering c.q.
werkzaamheden, in tweevoud aan opdrachtgever te worden toegezonden. Facturen dienen tevens in
overeenstemming te zijn met de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet Omzetbelasting.

2.

Eventueel overeengekomen en uitgevoerd meerwerk dient afzonderlijk te worden gefactureerd.

3.

Betaling door opdrachtgever vindt plaats op de wijze en op het (de) tijdstippen als vastgelegd in de
overeenkomst en zal niet eerder plaatsvinden dan nadat opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de
overeenkomst heeft voldaan. Hieronder valt in ieder geval het door opdrachtnemer naar genoegen van
opdrachtgever, leveren van de zaak c.q. opleveren van het werk, het betalen door opdrachtnemer van het
loon, de loonbelasting en premies van de bij het werk betrokken werknemers.

4.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen is opdrachtgever, indien sprake is van onderaanneming
in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid steeds gerechtigd de door opdrachtnemer voor het werk
verschuldigde loonbelasting en premies en premies sociale verzekeringen, waarvoor zij ingevolge de
Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op
zijn G-rekening. Indien opdrachtnemer een dergelijke rekening niet heeft, zal hij op eerste verzoek van
opdrachtgever een dergelijke rekening openen en de hiervoor benodigde stappen ondernemen.

5.

Indien geen betaling op de G-rekening van opdrachtnemer plaatsvindt, danwel indien het hierop gestorte
bedrag niet voldoende blijkt om alle loonbelasting en premies te betalen, vrijwaart opdrachtnemer
opdrachtgever voor alle aanspraken die enige overheidsinstelling in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid op opdrachtgever mocht hebben.
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6.

In geval van onderaanneming als genoemd onder punt 4 hierboven dient op de factuur eveneens de
bruto loonsom van aan de werken verbonden werknemers te zijn opgenomen.

7.

Opdrachtgever is gerechtigd betaling op te schorten in het geval door opdrachtgever of door derden
tekortkomingen in de levering en/of prijzen en/of condities zijn/worden geconstateerd en/of door of
namens opdrachtnemer in strijd met deze voorwaarden is gehandeld. Deze opschorting is mogelijk tot
het moment dat opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van
opdrachtgever op schadevergoeding en/of nakoming of ontbinding van de overeenkomst met
vervangende schadevergoeding te vorderen.

8.

Betaling door opdrachtgever houdt nimmer de erkenning in dat opdrachtnemer al zijn verplichtingen
(behoorlijk en/of volledig) jegens opdrachtgever is nagekomen.

9.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om op geld waarneembare vorderingen die opdrachtnemer op
opdrachtgever heeft, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde dan ook, op opdrachtnemer.
Opdrachtnemer komt een dergelijke verrekeningsbevoegdheid ten opzichte van opdrachtgever niet toe.

10.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd naar zijn uitsluitend oordeel genoegzaam zekerheid te
vorderen voor al dan niet toekomstige vorderingen op opdrachtnemer, en daaraan termijnen te stellen.
Artikel 9: Geheimhouding

1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verplicht opdrachtnemer zich, met uitzondering van gevallen
bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen bij de
uitvoering van de overeenkomst ervaren wordt bij of omtrent opdrachtgever, de levering op het werk.

2.

Enkel indien er sprake is van een vordering tot openbaarmaking van gegevens waarbij opdrachtnemer
wettelijk verplicht wordt om niet publiektoegankelijke gegevens te verstrekken, vervalt de
geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3.

De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt eveneens indien het gegevens
betreft die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze bekend worden aan opdrachtnemer, dan wel
die anders dan door onrechtmatig handelen van één der partijen, algemeen bekend zijn geworden na de
datum waarop deze aan de betreffende partij bekend zijn geworden.

4.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in brochures, advertenties of anderszins in media of brieven e.d.
het bestaan en/of de resultaten van de overeenkomst kenbaar te maken, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Artikel 10: Eigendomsrechten

1.

Voor zover in deze voorwaarden of in de overeenkomst niet anders is bepaald, gaat bij levering van
zaken de eigendom hiervan op opdrachtgever over op het moment van de feitelijke levering.

2.

In geval van betalingen die vóór levering van de goederen plaatsvinden, zal de eigendom op het moment
van betaling op opdrachtgever overgaan ten belope van de betaling onder de voorwaarde dat de
goederen bij feitelijke levering door opdrachtgever worden aanvaard.
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3.

Bij onderaanneming van werk wordt de eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken geacht reeds
op opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra opdrachtnemer deze ten behoeve van de werkzaamheden in
bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. In geval van de vorige
zinsnede garandeert opdrachtnemer de zaken voor opdrachtgever te gaan houden en individualiseren en
kenmerken als zijnde eigendom van opdrachtgever.

4.

In geval van afkeuring van het geleverde als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, worden het
eigendom en het risico van de afgekeurde zaken geacht bij opdrachtnemer te zijn gebleven en nooit te
zijn overgegaan naar opdrachtgever.

5.

Door opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom
van opdrachtgever en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door opdrachtnemer gekenmerkt
en geïndividualiseerd worden. Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en conform de
specificaties, tenzij opdrachtnemer binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk heeft
gereclameerd.

6.

De door opdrachtgever verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, offertes en
rapportages zijn en blijven eigendom van opdrachtgever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtgever niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden
gebruikt.

7.

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de in lid 5 genoemde zaken, tenzij deze rechten bij overeenkomst aan opdrachtnemer
worden overgedragen.

8.

Indien opdrachtgever zaken ter beschikking stelt aan opdrachtnemer ter bewerking of verwerking, dan
wel ter vereniging of vermenging met zaken die niet aan opdrachtgever in eigendom toebehorend, dan is
en blijft opdrachtgever eigenaar, respectievelijk wordt opdrachtgever eigenaar van de aldus ontstane
zaken.

9.

Opdrachtnemer garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op rechten van industriële eigendom van
derden en vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken terzake.
Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief gevolgschade en kosten die opdrachtgever
en/of derden, daaronder begrepen personeel en (personeel van) de principaal van opdrachtgever, ten
gevolge van de levering c.q. werkzaamheden door opdrachtnemer mocht(en) lijden.

2.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, waaronder – doch niet
beperkt tot – in voorkomend geval de principaal van opdrachtgever, voortvloeiend uit de door
opdrachtnemer verrichte levering c.q. werkzaamheden.

3.

Opdrachtgever is gerechtigd, maar daartoe niet verplicht, alle tijdens de werkzaamheden van
opdrachtnemer veroorzaakte en/of uit de levering voortkomende schade direct en voor rekening en
risico van opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen, onverminderd overige opdrachtgever
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toekomende rechten. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met terzake door opdrachtgever
gemaakte kosten, zullen alsdan onverwijld door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden vergoed en
mogen alsdan zonder meer door opdrachtgever op eventueel nog aan opdrachtnemer te betalen bedragen
in mindering worden gebracht c.q. op aan opdrachtnemer (overige) verschuldigde bedragen worden
ingehouden, onverminderd overige opdrachtgever toekomende rechten.
4.

Indien twee of meer opdrachtnemers een opdracht hebben uitgevoerd, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk
voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

5.

Opdrachtgever is ten opzichte van opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer ingeschakelde derden,
nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatige daad van opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.

Opdrachtgever is ten opzichte van opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer ingeschakelde derden
nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade en
schade wegens bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst, noch voor vorderingen ingesteld door derden,
waarbij ten aanzien van laatstgenoemde vorderingen opdrachtnemer opdrachtgever volledig vrijwaart.

7.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die bij opdrachtnemer c.q. door
hem ingeschakelde derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
-

schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door
of vanwege de opdrachtnemer verstrekte gegevens;

-

daden en nalatigheden van opdrachtnemer, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die
door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of zich op het werk bevinden;

-

beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de opdrachtnemer ter
beschikking gestelde zaken,

in welk geval opdrachtnemer opdrachtgever volledig vrijwaart
8.

De in de leden 5 tot en met 7 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet
in het geval de schade een gevolg is van door opdrachtnemer te bewijzen opzet of bewuste
roekeloosheid van de directie van opdrachtgever.

9.

Indien opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer c.q. door hem ingeschakelde derden op welke
grond onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van haar
aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende
polis. Is deze dekking om welke reden dan ook niet van toepassing, dan is de aansprakelijkheid van
opdrachtgever beperkt tot het bedrag van de netto winstmarge van (het gedeelte van) het werk c.q. het
ingekochte object waarop de schade te herleiden valt c.q. betrekking heeft, het laatste in de meest ruime
zin van het woord.
Artikel 12: Verval van recht

1.

Opdrachtnemer kan geen beroep meer doen op betaling door opdrachtgever van een eventueel hem nog
toekomend bedrag uit welken hoofde dan ook op indien hij niet binnen 12 maanden volgende op de
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levering van de roerende zaak, oplevering van zijn werk danwel beëindiging van zijn werk – ten aanzien
van werk de vroegste datum van hetzij oplevering hetzij beëindiging bepalend is, zijn factuur inzake het
hem toekomende bedrag op de in artikel 7 van deze voorwaarden beschreven wijze indient bij
opdrachtgever.
Artikel 13: Opschorting/ontbinding/beëindiging
1.

Indien de opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem
uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, dan wel indien vrees bestaat dat de opdrachtnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn
contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, alsmede in geval van faillissement,
surséance van betaling, stillegging, onvoldoende (ten genoege van opdrachtgever te bepalen)
kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot
zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtnemer, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van)
zijn vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, verandering van zeggenschap binnen de onderneming
van opdrachtnemer, dan wel in geval de tussen opdrachtgever en principaal gesloten overeenkomst
geheel of ten dele wordt beëindigd of geschorst, is opdrachtnemer gerechtigd om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze opdrachten
op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat opdrachtgever tot enigerlei
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de opdrachtgever verder toekomende rechten.

2.

Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten vanwege gederfde winst als gevolg van
een dergelijke opschorting, ontbinding of andersoortige beëindiging.

3.

Behoudens in het geval opschorting of ontbinding plaatsvindt doordat de tussen opdrachtgever en
principaal gesloten overeenkomst geheel of ten dele wordt beëindigd of opgeschort, is opdrachtgever bij
opschorting of ontbinding op de in lid 1 beschreven gevallen gerechtigd het op het werk aanwezige door
opdrachtnemer gebruikte hulpmateriaal voor voltooiing van het door opdrachtnemer aangenomen werk
te gebruiken of te doen gebruiken.
Art. 14: Toepasselijk recht en rechtskeuze

1.

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

2.

Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan en die niet door middel van
overleg tussen partijen kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
Rechtbank Limburg.

3.

Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.
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Artikel 15: Slotbepaling
1.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Limburg-Noord. Verder liggen zij te allen tijde ter inzage op het kantoor van opdrachtgever en zullen zij
op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn zij gepubliceerd op www.geohazards.eu
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