
Algemene Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden (AIV): deze algemene 
inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden;
Opdrachtgever: Eén van de hierboven genoemde besloten vennootschappen, met 
dien verstande dat slechts de vennootschap waarmee de Overeenkomst wordt 
gesloten verplichtingen aangaat jegens Opdrachtnemer;
Opdrachtnemer: De natuurlijke en/of rechtspersoon waarmee door Opdrachtgever 
wordt onderhandeld over de overeenkomst en/of met wie de overeenkomst wordt 
gesloten;
Onder-opdrachtnemer: De natuurlijke en/of rechtspersoon die door opdrachtnemer 
wordt ingeschakeld om diensten en/of leveringen en/of werkzaamheden ten behoeve 
van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever te verrichten;
Principaal: De opdrachtgever, of haar rechtsopvolger, van Opdrachtgever of aan haar 
gelieerde ondernemingen;
Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst 
inclusief bijlagen over de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van 
diensten en/of de levering van goederen;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
Contractdocumenten: Alle documenten die onderdeel uitmaken van de 
overeenkomst;
Prestatie: De op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten 
werkzaamheden en/of het verrichten van diensten en/of de levering van goederen, met 
inbegrip van alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
Werk of project: Het door Opdrachtgever of aan haar gelieerde ondernemingen aan 
de principaal op te leveren werk of project;
Vertrouwelijke Informatie: informatie waarvan Opdrachtgever heeft aangegeven dat 
deze informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en/of waarvan 
opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te weten of weet dat deze van vertrouwelijke 
aard is, ook al is deze informatie vooraf het tot stand komen van de definitieve 
overeenkomst, en in welke vorm dan ook, bij opdrachtnemer bekend;
Schriftelijk: Op schrift gesteld, zowel op papier als via elektronisch dataverkeer (zoals 
e-mail). 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze AIV zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen en 
offertes van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, op alle schriftelijke en mondelinge 
aanvragen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, op alle opdrachten verleend door 
en/of overeenkomsten met Opdrachtgever. Deze AIV zijn ook van toepassing wanneer 
Opdrachtgever optreedt als Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer te verrichten 
prestatie en/of als huurder danwel koper van materiaal en materieel (bemand danwel 
onbemand) en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals alle 
rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming daarvan, ongeacht op 
welke wijze deze Overeenkomst tot stand komt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.
Algemene voorwaarden, in welke vorm en/of benaming dan ook, van Opdrachtnemer 
worden door Opdrachtgever uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.
Deze AIV maken een onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze AIV en de bepalingen in de 
Overeenkomst (zonder deze AIV), gaan de bepalingen in de Overeenkomst (zonder 
deze AIV) voor.
De in deze AIV én de Overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van 
Opdrachtgever zijn eveneens van toepassing naast de rechten en vorderingen die zij 
jegens Opdrachtnemer heeft op grond van bepalingen in de wet in het geval van een 
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of uit andere hoofde.
Nadat deze AIV als onderdeel van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en een 
Opdrachtnemer zijn opgenomen, zullen de AIV tevens deel uitmaken van alle daarna 
gesloten Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ook als bij de 
totstandkoming van die nadien gesloten Overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid 
van deze AIV is verwezen of als deze AIV niet ter hand zijn gesteld door Opdrachtge-
ver, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is bevoegd eenzijdig wijzigingen in en aanvullingen op deze AIV aan te 
brengen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden dan 30 kalenderdagen na de datum 
waarop de gewijzigde voorwaarden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn 
kenbaar gemaakt in werking. Andere wijzigingen en/of aanvullingen op deze AIV gelden 
alleen indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of 
aanvulling geldt in dat geval ook alleen voor de Overeenkomst waarop de wijziging 
en/of aanvulling betrekking heeft en waarvoor deze expliciet is overeengekomen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze AIV nietig zijn of vernietigd zijn, blijven de 
overige bepalingen compleet van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen 
dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of 
vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal het doel en de strekking van de 
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oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
Indien naast deze AIV andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van 
tegenstrijdigheid de bepalingen in deze AIV.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

Alle aanbiedingen aan Opdrachtgever zijn onherroepelijk. 
Alle kosten die gemoeid zijn met het doen / het opstellen van de aanbieding door 
Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij vooraf schriftelijk anders 
overeengekomen.
Indien de aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van een 
aanbesteding (in welke vorm dan ook) wordt gedaan, doet Opdrachtnemer zijn 
aanbieding tenminste gestand tot twee maanden na de datum tot wanneer 
Opdrachtgever zijn aanbieding uit hoofde van die aanbesteding aan principaal gestand 
doet. In alle andere gevallen zal Opdrachtnemer de aanbieding tenminste 60 dagen na 
laatste aanbieding gestand doen.
Overeenkomsten tussen Partijen komen eerst tot stand:
 indien Opdrachtnemer de ongewijzigde opdracht door een daartoe   
 bevoegd persoon laat ondertekenen en de ondertekende ongewijzigd   
 opdracht binnen 14 dagen aan Opdrachtgever retourneert, of;
 indien Opdrachtnemer de opdracht niet binnen 14 dagen retourneert en  
 geen bezwaar aantekent tegen de inhoud van de opdracht of al met de  
 opdracht is aangevangen, waardoor verondersteld mag worden dat   
 Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard met inbegrip van deze AIV.
Te allen tijde wordt de Overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
dat de hoofdovereenkomst tussen Opdrachtgever en principaal tot stand komt én 
principaal toestemming geeft aan Opdrachtgever om Opdrachtnemer als onderaanne-
mer dan wel leverancier of dienstverlener in te schakelen én dat het werk doorgang 
vindt.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Opdrachtgever 
binden Opdrachtgever slechts voor zover deze door Opdrachtgever schriftelijk en door 
een bevoegd persoon zijn bevestigd.
Wijzigingen op de Overeenkomst zijn pas geldig nadat partijen dit schriftelijk door 
hiertoe bevoegde personen aan elkaar hebben bevestigd.

Artikel 3: Veiligheid en gezondheid

Opdrachtnemer dienst ervoor zorg te dragen dat:
 alleen en uitsluitend bevoegde en gekwalificeerde medewerkers ingezet  
 worden ten behoeve van het leveren van de prestatie en tenminste één  
 medewerker aanwezig is op het werk die namens Opdrachtnemer in het  
 Nederlands instructies kan ontvangen en uitdragen;
 wordt voldaan aan de in relatie tot het verrichten van de Prestatie   
 vigerende wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandig- 
 heden en arbeidsveiligheid; 
 de juiste veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op de te   
 verrichten Prestatie worden getroffen;
 zijn medewerkers zich conformeren en gedragen aan de op het moment  
 van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Veiligheidsgedrags- 
 regels binnen de werkgrenzen. Indien de medewerkers van Opdrachtne- 
 mer zich niet houden aan de Veiligheidsgedragsregels of de   
 arbeidsveiligheid in zijn algemeenheid negatief beïnvloeden, heeft   
 Opdrachtgever het recht om de betreffende medewerkers de toegang tot  
 de bouwplaats te ontzeggen; 
 een ongevallenstatistiek (de IF-rate) wordt geregistreerd en 
  gerapporteerd.

Artikel 4: Ter beschikking gestelde zaken

Opdrachtnemer garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen 
(materiaal, materieel, grond- en bouwstoffen, energie), (hulp-)constructies, 
voorzieningen en toestemmingen vanuit vigerende wet- en regelgeving, waarvan 
Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtnemer 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
verplichtingen van Opdrachtnemer binnen de Overeenkomst, op tijd en passend (zodat 
het geen invloed heeft op de planning van het werk of project en werkzaamheden op 
de meest efficiënte en veilige wijze kunnen worden uitgevoerd) ter beschikking worden 
gesteld. Bij tekortkoming hiervan heeft Opdrachtgever het recht de uitvoering daarvan 
(de overeengekomen levering, uitvoering van werk en/of dienst danwel het betreffende 
onderdeel of onderdelen hiervan) op te schorten. De hierdoor veroorzaakte extra 
kosten zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vergoeden.
Opdrachtgever kan in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken aan 
Opdrachtnemer ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
blijven alle zaken die aan Opdrachtnemer worden verstrekt eigendom van 
Opdrachtgever en zal Opdrachtnemer de zaken behandelen als ware het zijn 
eigendom waarbij gebruik voor eigen risico van Opdrachtnemer is. Het is Opdrachtne-
mer niet toegestaan dergelijke zaken ten behoeve van derden aan te wenden of aan 
derden ter beschikking te stellen (behoudens, indien dat noodzakelijk is, aan eigen 
medewerkers van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer is gehouden dergelijke zaken op 
eerste verzoek van Opdrachtgever in dezelfde staat terug te geven als waarin de zaken 
door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Planning en levertijd(-en)

Overschrijding van de overeengekomen planningen, levertijden en/of, termijnen, als 
gevolg van welke omstandigheid dan ook, zijn voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtnemer weet of vermoedt dat de overeengekomen planning en/of 
levertijden niet gehaald kunnen worden zal Opdrachtgever hierover direct 
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geïnformeerd worden met opgaaf van redenen. Opdrachtnemer heeft alsdan tevens de 
verplichting alle maatregelen te treffen die nodig zijn om alsnog tijdig aan de planning 
en/of levertijden te voldoen, voor eigen rekening en risico.
Tot het moment van oplevering van de prestatie van Opdrachtnemer uit de 
Overeenkomst is de prestatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Artikel 6: Prijzen, facturen en betalingen

Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle in aanbiedingen, overeenkomsten 
en/of facturen opgenomen bedragen door Opdrachtnemer:
 in Euro’s en exclusief btw;
 inclusief lonen, sociale lasten, winst en risico, algemene kosten, reis- ,  
 parkeer- en verblijfskosten, transportkosten en –verzekeringen (van   
 materiaal, materieel, personeel);
 inclusief verpakkingskosten, verticaal en horizontaaltransport,   
 opslagkosten en andere van rechtswege geldende toeslagen;
 prijsvast tot einde werk of project; een risicoregeling en/of indexering is  
 dus niet van toepassing.
Opdrachtgever kan slechts gehouden zijn te betalen na ontvangst van facturen die zijn 
voorzien van een opdrachtbon danwel prestatieverklaring en inclusief, indien van 
toepassing, goedgekeurde mandagstaten van personeel, onder-onderaannemers, 
zzp’ers en andere derden die namens Opdrachtnemer werkzaam zijn (geweest) op het 
werk of project.
Betaling(-en) door Opdrachtgever zijn binnen uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst 
van de overeenkomstig lid 2 goedgekeurde factuur, tenzij anders overeengekomen.
De (financiële) administratie van Opdrachtgever dient te allen tijde te kunnen 
beschikken over:
 een uittreksel uit het handelsregister van de KvK van Opdrachtnemer, 
niet ouder dan 6 maanden;
 een verklaring van de Belastingdienst dat Opdrachtnemer aan al haar   
 verplichtingen inzake de afdrachten loonbelastingen en afdrachten   
 sociale premies heeft voldaan, niet ouder dan 3 maanden.
Indien de verleggingsregeling voor de omzetbelasting van toepassing is, dienen de 
facturen van Opdrachtnemer dienovereenkomstig te worden ingericht.
Opdrachtgever mag het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag verrekenen met 
alle vorderingen die de Opdrachtgever op de opdrachtnemer en/of een aan hem 
gelieerde partij heeft.

Artikel 7: Beëindiging en opzegging

Een Overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of wanneer 
alle prestaties zijn verricht.
Indien sprake is van een duurovereenkomst, is deze door Opdrachtgever te allen tijde 
opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft 
Opdrachtgever in alle gevallen het recht om de met Opdrachtnemer gesloten 
Overeenkomst per direct door opzegging te beëindigen of te ontbinden, zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat Opdrachtgever gehouden is enige 
ingebrekestelling te versturen, wanneer:
 Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, zijn   
 faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
 Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze   
 wordt verleend of Opdrachtgever overgaat tot liquidatie;
 op het vermogen van Opdrachtnemer of een gedeelte daarvan beslag  
 wordt gelegd;
 de zeggenschap van Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan  
 ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst;
 Opdrachtnemer rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel  
 of gedeeltelijk stillegt of ontbindt hetzij liquideert;
 Opdrachtnemer feitelijk zijn onderneming staakt of zijn ondernemers-
 activiteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
 Opdrachtnemer als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten   
 opzichte van Opdrachtnemer niet kan nakomen en die overmacht-
 situatie ten minste 25 kalenderdagen aanhoudt;
 Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de  
 Overeenkomst of indien Opdrachtgever goede grond heeft te vrezen dat  
 Opdrachtnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn 
 verplichtingen onder de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt op grond van een aan 
Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), 
is Opdrachtnemer gehouden alle schade die Opdrachtgever hierdoor leidt, te 
vergoeden. Eventuele reeds bestaande vorderingen van Opdrachtgever jegens 
Opdrachtnemer blijven in dat geval onverkort in stand.

Artikel 8: Goedkeuring, inspectie en beproeving

Opdrachtgever en/of principaal en/of de bouwdirectie heeft te allen tijde het recht om 
de prestatie van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst te inspecteren, 
keuren en/of beproeven. Opdrachtnemer stelt mensen en middelen ter beschikking om 
deze inspectie, keuring of beproeving mogelijk te maken.
Indien Opdrachtgever het nodig acht of indien het anderszins nodig is om derden in te 
schakelen voor inspectie, keuring en/of beproeving, dan zijn de kosten daarvan voor 
rekening van Opdrachtgever mits blijkt dat de prestatie voldoet aan de vereisten van 
de Overeenkomst.
Indien na inspectie, keuring en/of beproeving blijkt dat (een deel van) de prestatie 
wordt afgekeurd zal Opdrachtnemer het afgekeurde deel danwel de gehele prestatie 
voor eigen rekening en risico herstellen en/of vervangen.

Artikel 9: Cessie- en verpandingsverbod

Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet gerechtigd om enige rechten en/of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst 
over te dragen aan derden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Dit cessie- en 
verpandingsverbod heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 10: Oplevering en onderhoudstermijn

Opdrachtnemer zal tijdig schriftelijk aan Opdrachtgever de datum melden waarop het 
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werk of de prestatie naar het oordeel van Opdrachtnemer gereed is voor oplevering. 
Deze melding wordt aangeduid als een verzoek tot oplevering. Bij het verzoek tot 
oplevering wordt rekening gehouden met het volgende:
 het verzoek tot oplevering wordt ingediend nadat het werk of de prestatie  
 of een deel daarvan afgerond is;
 alle relevante bewijsmiddelen zijn aangeleverd waarmee wordt   
 aangetoond dat wordt voldaan aan de overeengekomen kwaliteit. 
Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van artikel 8 van deze AIV en het op te 
leveren werk te (laten) keuren, zal Opdrachtgever ernaar streven de keuring binnen 
een redelijke termijn te laten plaatsvinden. Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde kan 
bij de keuring aanwezig zijn.
Binnen een redelijke termijn na gezamenlijke oplevering deelt Opdrachtgever schriftelijk 
aan Opdrachtnemer mee of het werk is aanvaard, met opgaaf van de gebreken die 
eventueel zijn geconstateerd. Door deze mededeling gaat de hersteltermijn lopen. 
Wordt het werk aanvaard, dan wordt de datum van deze mededeling aangemerkt als 
opleverdatum.
Gedurende de onderhoudstermijn dient Opdrachtnemer voor eigen rekening op eerste 
verzoek van Opdrachtgever alle gebreken in het Werk te herstellen, tenzij 
Opdrachtnemer aantoont dat het gebrek het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig 
gebruik dan wel gekwalificeerd kan worden als normaal te verwachten slijtage als 
gevolg van het feitelijke gebruik. Na oplevering van alle werkzaamheden geldt, tenzij 
anders overeengekomen, een onderhoudstermijn van 6 maanden voor bouwkundige 
en civieltechnische werkzaamheden en 12 maanden voor installaties E en W. 

Artikel 11: Verzekering, aansprakelijkheid en vrijwaring

Opdrachtnemer is verplicht om: 
 een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten met  
 een dekking van ten minste EUR 2.500.000 per gebeurtenis, inclusief   
 dekking voor werkgeversaansprakelijkheid conform de artikelen 7:658 en  
 7:611 BW; 
 het door hem ingezette materieel afdoende te verzekeren voor zaak- en  
 personenschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, ontstaan  
 door of verband houdende met het gebruik van het materieel; 
 voor materieel dat als motorvoertuig kan worden aangemerkt een   
 verzekeringsdekking in overeenstemming met de bepalingen van de Wet  
 Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten met  
 een dekking van ten minste EUR 6.070.000 per gebeurtenis. Het   
 werkrisico dient mede verzekerd te zijn. 
Indien Opdrachtnemer is meeverzekerd op een polis namens en/of van Opdrachtgever, 
is Opdrachtnemer in geval van schade die hij zelf veroorzaakt gehouden het eigen 
risico bij de schade-uitkering of eventuele niet onder de polis gedekte schade te 
vergoeden.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, 
die Opdrachtgever en/of derden, daaronder begrepen Principaal, werknemers van 
Opdrachtgever en door Opdrachtgever ingeschakelde derden, lijden ten gevolge van 
de (niet correcte of deugdelijke) uitvoering van de Overeenkomst door of namens 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor claims van derden ter 
zake. 
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen, 
materieel en hulpmiddelen van Opdrachtnemer zelf, zijn personeel en/of door hem 
ingeschakelde derden dan wel voor door hen gehuurde en/of geleende materialen, 
materieel en hulpmiddelen. 
Indien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard, zijn 
zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de gevolgen daarvan. 
Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te 
vergoeden en/of te herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen direct door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed. 
Indien Opdrachtnemer zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen niet naleeft en 
Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever 
voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. 
Opdrachtnemer is (onverminderd het gestelde in de overeengekomen garanties) 
aansprakelijk voor verborgen gebreken. De rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van (i) vijf jaar 
of (ii) tien jaar in geval van dreigende instorting of ongeschiktheid voor gebruik.

Artikel 12: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen 
voor de maatschappij, maar ook voor medewerkers. Deze zijn de kern van iedere 
organisatie. De kwaliteit van medewerkers wordt binnen onze organisatie continue 
getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het 
welzijn van hen staan bovenaan. De organisatie werkt volgens VCA op de 
projectlocaties en heeft een veiligheidsbewustzijn project. Er is een gedragscode 
opgesteld en zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het 
welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteert de organisatie alle zaken 
die nodig zijn waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, 
instructie en opleiding. Opdrachtnemer neemt kennis van de gedragsregels en 
procedures, en conformeert zich aan de inhoud hiervan. Opdrachtnemer staat er voor 
in dat de Gedragscode van onze organisatie of van haar eigen organisatie en evt in te 
schakelen derden tenminste voldoet aan de gedragscode zoals ontwikkeld door 
Bouwend Nederland.

Artikel 13: Keten- en Inleningsaansprakelijkheid 

Opdrachtnemer zal voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst - en bij 
verandering van de gegevens tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand 
aan de betreffende verandering – voor zover wettelijk vereist en is toegestaan, de 
gegevens (als bedoeld in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde wetgeving, richtlijnen en uitvoeringsregelingen) van alle medewerkers van 
Opdrachtnemer en alle medewerkers die namens Opdrachtnemer ter zake de prestatie 
te werk worden gesteld (onder-onderaannemers, zzp’ers en uitzendkrachten 
inbegrepen), aan Opdrachtgever verstrekken. 
Opdrachtnemer zal minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief een originele 
verklaring verstrekken met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst 
zoals bedoeld in de in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde wetgeving en richtlijnen. 
Opdrachtnemer zal een loonadministratie in overeenstemming met de geldende fiscale 
wetten voeren. 

i.

i

i.

10.2

10.3

10.4

11.1
i.

ii.

iii.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12.1

13.1

13.2

13.3

Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan 
een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de Overeenkomst 
gebruikmaakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, staat Opdrachtnemer 
ervoor in dat de voor de Opdrachtnemer geldende voorschriften als bedoeld in deze 
AIV, de Overeenkomst én de wet strikt worden nageleefd door de derde en de ter 
beschikking gestelde arbeidskrachten. Voor zover het niet naleven van deze 
voorschriften ten gevolge zou hebben dat Opdrachtgever door derden aansprakelijk 
wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor alle gevolgen 
hiervan. 
Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk en/of de prestatie 
verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, waarvoor Opdrachtgever ingevolge artikel 35 van de Invorderings-
wet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op 
diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Ingeval artikel 34 
van de Invorderingswet van toepassing is en ingeval omzetbelasting in rekening wordt 
gebracht, heeft Opdrachtgever het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen 
door storting op de G-rekening. Opdrachtnemer zal zorgen dat een wettelijk aanvaarde 
G-rekening beschikbaar is. 
Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet 
betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen, belastingen en/of boetes te 
betalen, heeft Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te 
vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling. Opdrachtnemer zal 
op eerste verzoek de vergoeding aan Opdrachtgever betalen. 
 

Artikel 14: Verplichtingen Opdrachtnemer

De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer en voor eigen rekening:
 het verrichten van alle detail-maatvoering vanaf een door Opdrachtgever  
 op te geven hoofdmaatvoering, bestaande uit N.A.P. (NL coördinaten)  
 hoogtes en stramienlijnen; 
 het goed en deugdelijk en naar de bepalingen uit de Overeenkomst   
 uitvoeren van het werk en/of- de prestatie, alsmede al datgene te doen  
 dat behoort tot de aard van het werk en/of- de prestatie zoals van een  
 professionele partij verwacht mag worden; 
 het, indien van toepassing, opvolgen van door Opdrachtgever gegeven  
 orders en instructies; 
 het opvolgen van alle (veiligheids-)voorschriften alsmede de aanwijzingen  
 van de arbeidsinspectie; 
 het waarschuwen voor kennelijke fouten in bescheiden en/of uitvoering  
 en/of instructies, hetgeen de eigen verantwoordelijkheid van   
 Opdrachtnemer onverlet laat; 
 het nemen van beschermende maatregelen om beschadiging en/of   
 vervuiling te voorkomen; 
 het tijdens de uitvoering van het werk rekening houden met de uitvoering  
 van werkzaamheden door derden. In overleg zal worden getracht   
 stagnaties te vermijden.
Alle maatvoering en/of metingen dienen met aantoonbaar gekalibreerde en periodiek 
gekeurde meetapparatuur te geschieden. Kalibratie dient plaats te vinden volgens de 
voor de betreffende apparatuur geldende frequentie. Indien er geen vastgestelde 
frequentie voorhanden is geldt dat de betreffende apparatuur tenminste jaarlijks wordt 
gekalibreerd. Opdrachtnemer zal te allen tijde, op eerste verzoek daartoe van 
Opdrachtgever, kalibratie- en keuringsrapporten aan Opdrachtgever overleggen. 
Opdrachtnemer is verplicht om de bouwplaats tijdens de door hem te verrichten 
werkzaamheden schoon en veilig te houden. Tenzij anders overeengekomen, worden 
in de prijzen die in de Overeenkomst zijn genoemd geacht te zijn begrepen de kosten 
van gescheiden afvoer en/of verwerking, dan wel verwijdering en/of opslag van alle 
verpakkingen, afvalstoffen en dergelijk die voortkomen uit de levering of werkzaamhe-
den door Opdrachtnemer. 
Afval dat overeenkomstig de Wet Milieubeheer en/of andere relevante milieuwetgeving 
aangemerkt kan worden als gevaarlijke stoffen, blijft eigendom van Opdrachtnemer en 
dient door Opdrachtnemer direct van de bouwplaats te worden afgevoerd. 
Opdrachtnemer is verplicht afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in 
het kader van Wet Milieubeheer en/of andere relevante milieuwetgeving. 
Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst zodanig uit te 
voeren dat Opdrachtgever te allen tijde kan voldoen aan de verplichtingen van 
Opdrachtgever uit de Overeenkomst tussen de principaal en Opdrachtgever. 

Artikel 15: (Intellectuele) eigendomsrechten

Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtgever. Ander gebruik dan waarvoor die 
informatie het verstrekt is, is niet toegestaan.
Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten op 
werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die 
gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en 
model- of tekeningrecht, toe aan Opdrachtgever ongeacht of aan Opdrachtnemer voor 
de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van 
een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend Opdrachtgever daartoe 
bevoegd.

Artikel 16: Wijzigingen

Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst zal door één der Partijen schriftelijk, 
onder vermelding van datum en onder begeleiding van bescheiden en onderbouwing 
worden ingediend bij de andere partij.
Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst gedaan door Opdrachtgever wordt 
door Opdrachtnemer geaccepteerd, tenzij dit in redelijkheid niet van Opdrachtnemer 
kan worden gevergd. Opdrachtnemer doet binnen veertien werkdagen na ontvangst 
van het verzoek tot wijziging van Opdrachtgever opgave van de eventuele meer- of 
minderkosten.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit (eenzijdige) 
wijziging, uitgevoerd op verzoek van Opdrachtnemer, in rekening te brengen.

Artikel 17: Levering van goederen

Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de Goederen worden geleverd 
op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige 
plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, 
althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. 
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Er geldt geen eigendomsvoorbehoud bij de levering van goederen aan Opdrachtgever.

Artikel 18: Overige bepalingen

Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die in het kader van de Overeenkomsten 
tussen Partijen wordt uitgewisseld niet anders gebruiken dan voor de uitvoering van de 
Overeenkomsten noodzakelijk is. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet aan 
derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij eventueel na 
het overeenkomen van een nadere geheimhoudingsverplichting.
Reclame en marketing uitingen waarbij de naam van Opdrachtgever door 
Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden wordt gebruikt dienen vooraf 
schriftelijk goedgekeurd te worden door Opdrachtgever.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

Deze AIV en alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals non-contractuele 
vorderingen die daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door 
Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the 
International Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.
Alle geschillen welke tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding 
van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke 
slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden 
voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij Partijen alsdan 
overeenkomen dat over het geschil zal worden beslist door de Raad van Arbitrage voor 
de Bouw in overeenstemming met haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag 
van prijsaanbieding door Opdrachtnemer luidden. 
Tenzij Opdrachtgever om haar moverende redenen beslechting van geschillen c.q. de 
zaak wenst aan te brengen voor de bevoegd rechter in de plaats waar Opdrachtnemer 
woont of is gevestigd, zullen geschillen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank 
Oost-Brabant.
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oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
Indien naast deze AIV andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van 
tegenstrijdigheid de bepalingen in deze AIV.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

Alle aanbiedingen aan Opdrachtgever zijn onherroepelijk. 
Alle kosten die gemoeid zijn met het doen / het opstellen van de aanbieding door 
Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij vooraf schriftelijk anders 
overeengekomen.
Indien de aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van een 
aanbesteding (in welke vorm dan ook) wordt gedaan, doet Opdrachtnemer zijn 
aanbieding tenminste gestand tot twee maanden na de datum tot wanneer 
Opdrachtgever zijn aanbieding uit hoofde van die aanbesteding aan principaal gestand 
doet. In alle andere gevallen zal Opdrachtnemer de aanbieding tenminste 60 dagen na 
laatste aanbieding gestand doen.
Overeenkomsten tussen Partijen komen eerst tot stand:
 indien Opdrachtnemer de ongewijzigde opdracht door een daartoe   
 bevoegd persoon laat ondertekenen en de ondertekende ongewijzigd   
 opdracht binnen 14 dagen aan Opdrachtgever retourneert, of;
 indien Opdrachtnemer de opdracht niet binnen 14 dagen retourneert en  
 geen bezwaar aantekent tegen de inhoud van de opdracht of al met de  
 opdracht is aangevangen, waardoor verondersteld mag worden dat   
 Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard met inbegrip van deze AIV.
Te allen tijde wordt de Overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
dat de hoofdovereenkomst tussen Opdrachtgever en principaal tot stand komt én 
principaal toestemming geeft aan Opdrachtgever om Opdrachtnemer als onderaanne-
mer dan wel leverancier of dienstverlener in te schakelen én dat het werk doorgang 
vindt.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Opdrachtgever 
binden Opdrachtgever slechts voor zover deze door Opdrachtgever schriftelijk en door 
een bevoegd persoon zijn bevestigd.
Wijzigingen op de Overeenkomst zijn pas geldig nadat partijen dit schriftelijk door 
hiertoe bevoegde personen aan elkaar hebben bevestigd.

Artikel 3: Veiligheid en gezondheid

Opdrachtnemer dienst ervoor zorg te dragen dat:
 alleen en uitsluitend bevoegde en gekwalificeerde medewerkers ingezet  
 worden ten behoeve van het leveren van de prestatie en tenminste één  
 medewerker aanwezig is op het werk die namens Opdrachtnemer in het  
 Nederlands instructies kan ontvangen en uitdragen;
 wordt voldaan aan de in relatie tot het verrichten van de Prestatie   
 vigerende wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandig- 
 heden en arbeidsveiligheid; 
 de juiste veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op de te   
 verrichten Prestatie worden getroffen;
 zijn medewerkers zich conformeren en gedragen aan de op het moment  
 van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Veiligheidsgedrags- 
 regels binnen de werkgrenzen. Indien de medewerkers van Opdrachtne- 
 mer zich niet houden aan de Veiligheidsgedragsregels of de   
 arbeidsveiligheid in zijn algemeenheid negatief beïnvloeden, heeft   
 Opdrachtgever het recht om de betreffende medewerkers de toegang tot  
 de bouwplaats te ontzeggen; 
 een ongevallenstatistiek (de IF-rate) wordt geregistreerd en 
  gerapporteerd.

Artikel 4: Ter beschikking gestelde zaken

Opdrachtnemer garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen 
(materiaal, materieel, grond- en bouwstoffen, energie), (hulp-)constructies, 
voorzieningen en toestemmingen vanuit vigerende wet- en regelgeving, waarvan 
Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtnemer 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
verplichtingen van Opdrachtnemer binnen de Overeenkomst, op tijd en passend (zodat 
het geen invloed heeft op de planning van het werk of project en werkzaamheden op 
de meest efficiënte en veilige wijze kunnen worden uitgevoerd) ter beschikking worden 
gesteld. Bij tekortkoming hiervan heeft Opdrachtgever het recht de uitvoering daarvan 
(de overeengekomen levering, uitvoering van werk en/of dienst danwel het betreffende 
onderdeel of onderdelen hiervan) op te schorten. De hierdoor veroorzaakte extra 
kosten zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vergoeden.
Opdrachtgever kan in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken aan 
Opdrachtnemer ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
blijven alle zaken die aan Opdrachtnemer worden verstrekt eigendom van 
Opdrachtgever en zal Opdrachtnemer de zaken behandelen als ware het zijn 
eigendom waarbij gebruik voor eigen risico van Opdrachtnemer is. Het is Opdrachtne-
mer niet toegestaan dergelijke zaken ten behoeve van derden aan te wenden of aan 
derden ter beschikking te stellen (behoudens, indien dat noodzakelijk is, aan eigen 
medewerkers van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer is gehouden dergelijke zaken op 
eerste verzoek van Opdrachtgever in dezelfde staat terug te geven als waarin de zaken 
door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Planning en levertijd(-en)

Overschrijding van de overeengekomen planningen, levertijden en/of, termijnen, als 
gevolg van welke omstandigheid dan ook, zijn voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtnemer weet of vermoedt dat de overeengekomen planning en/of 
levertijden niet gehaald kunnen worden zal Opdrachtgever hierover direct 
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geïnformeerd worden met opgaaf van redenen. Opdrachtnemer heeft alsdan tevens de 
verplichting alle maatregelen te treffen die nodig zijn om alsnog tijdig aan de planning 
en/of levertijden te voldoen, voor eigen rekening en risico.
Tot het moment van oplevering van de prestatie van Opdrachtnemer uit de 
Overeenkomst is de prestatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Artikel 6: Prijzen, facturen en betalingen

Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle in aanbiedingen, overeenkomsten 
en/of facturen opgenomen bedragen door Opdrachtnemer:
 in Euro’s en exclusief btw;
 inclusief lonen, sociale lasten, winst en risico, algemene kosten, reis- ,  
 parkeer- en verblijfskosten, transportkosten en –verzekeringen (van   
 materiaal, materieel, personeel);
 inclusief verpakkingskosten, verticaal en horizontaaltransport,   
 opslagkosten en andere van rechtswege geldende toeslagen;
 prijsvast tot einde werk of project; een risicoregeling en/of indexering is  
 dus niet van toepassing.
Opdrachtgever kan slechts gehouden zijn te betalen na ontvangst van facturen die zijn 
voorzien van een opdrachtbon danwel prestatieverklaring en inclusief, indien van 
toepassing, goedgekeurde mandagstaten van personeel, onder-onderaannemers, 
zzp’ers en andere derden die namens Opdrachtnemer werkzaam zijn (geweest) op het 
werk of project.
Betaling(-en) door Opdrachtgever zijn binnen uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst 
van de overeenkomstig lid 2 goedgekeurde factuur, tenzij anders overeengekomen.
De (financiële) administratie van Opdrachtgever dient te allen tijde te kunnen 
beschikken over:
 een uittreksel uit het handelsregister van de KvK van Opdrachtnemer, 
niet ouder dan 6 maanden;
 een verklaring van de Belastingdienst dat Opdrachtnemer aan al haar   
 verplichtingen inzake de afdrachten loonbelastingen en afdrachten   
 sociale premies heeft voldaan, niet ouder dan 3 maanden.
Indien de verleggingsregeling voor de omzetbelasting van toepassing is, dienen de 
facturen van Opdrachtnemer dienovereenkomstig te worden ingericht.
Opdrachtgever mag het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag verrekenen met 
alle vorderingen die de Opdrachtgever op de opdrachtnemer en/of een aan hem 
gelieerde partij heeft.

Artikel 7: Beëindiging en opzegging

Een Overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of wanneer 
alle prestaties zijn verricht.
Indien sprake is van een duurovereenkomst, is deze door Opdrachtgever te allen tijde 
opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft 
Opdrachtgever in alle gevallen het recht om de met Opdrachtnemer gesloten 
Overeenkomst per direct door opzegging te beëindigen of te ontbinden, zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat Opdrachtgever gehouden is enige 
ingebrekestelling te versturen, wanneer:
 Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, zijn   
 faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
 Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze   
 wordt verleend of Opdrachtgever overgaat tot liquidatie;
 op het vermogen van Opdrachtnemer of een gedeelte daarvan beslag  
 wordt gelegd;
 de zeggenschap van Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan  
 ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst;
 Opdrachtnemer rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel  
 of gedeeltelijk stillegt of ontbindt hetzij liquideert;
 Opdrachtnemer feitelijk zijn onderneming staakt of zijn ondernemers-
 activiteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
 Opdrachtnemer als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten   
 opzichte van Opdrachtnemer niet kan nakomen en die overmacht-
 situatie ten minste 25 kalenderdagen aanhoudt;
 Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de  
 Overeenkomst of indien Opdrachtgever goede grond heeft te vrezen dat  
 Opdrachtnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn 
 verplichtingen onder de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt op grond van een aan 
Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), 
is Opdrachtnemer gehouden alle schade die Opdrachtgever hierdoor leidt, te 
vergoeden. Eventuele reeds bestaande vorderingen van Opdrachtgever jegens 
Opdrachtnemer blijven in dat geval onverkort in stand.

Artikel 8: Goedkeuring, inspectie en beproeving

Opdrachtgever en/of principaal en/of de bouwdirectie heeft te allen tijde het recht om 
de prestatie van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst te inspecteren, 
keuren en/of beproeven. Opdrachtnemer stelt mensen en middelen ter beschikking om 
deze inspectie, keuring of beproeving mogelijk te maken.
Indien Opdrachtgever het nodig acht of indien het anderszins nodig is om derden in te 
schakelen voor inspectie, keuring en/of beproeving, dan zijn de kosten daarvan voor 
rekening van Opdrachtgever mits blijkt dat de prestatie voldoet aan de vereisten van 
de Overeenkomst.
Indien na inspectie, keuring en/of beproeving blijkt dat (een deel van) de prestatie 
wordt afgekeurd zal Opdrachtnemer het afgekeurde deel danwel de gehele prestatie 
voor eigen rekening en risico herstellen en/of vervangen.

Artikel 9: Cessie- en verpandingsverbod

Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet gerechtigd om enige rechten en/of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst 
over te dragen aan derden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Dit cessie- en 
verpandingsverbod heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 10: Oplevering en onderhoudstermijn

Opdrachtnemer zal tijdig schriftelijk aan Opdrachtgever de datum melden waarop het 
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werk of de prestatie naar het oordeel van Opdrachtnemer gereed is voor oplevering. 
Deze melding wordt aangeduid als een verzoek tot oplevering. Bij het verzoek tot 
oplevering wordt rekening gehouden met het volgende:
 het verzoek tot oplevering wordt ingediend nadat het werk of de prestatie  
 of een deel daarvan afgerond is;
 alle relevante bewijsmiddelen zijn aangeleverd waarmee wordt   
 aangetoond dat wordt voldaan aan de overeengekomen kwaliteit. 
Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van artikel 8 van deze AIV en het op te 
leveren werk te (laten) keuren, zal Opdrachtgever ernaar streven de keuring binnen 
een redelijke termijn te laten plaatsvinden. Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde kan 
bij de keuring aanwezig zijn.
Binnen een redelijke termijn na gezamenlijke oplevering deelt Opdrachtgever schriftelijk 
aan Opdrachtnemer mee of het werk is aanvaard, met opgaaf van de gebreken die 
eventueel zijn geconstateerd. Door deze mededeling gaat de hersteltermijn lopen. 
Wordt het werk aanvaard, dan wordt de datum van deze mededeling aangemerkt als 
opleverdatum.
Gedurende de onderhoudstermijn dient Opdrachtnemer voor eigen rekening op eerste 
verzoek van Opdrachtgever alle gebreken in het Werk te herstellen, tenzij 
Opdrachtnemer aantoont dat het gebrek het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig 
gebruik dan wel gekwalificeerd kan worden als normaal te verwachten slijtage als 
gevolg van het feitelijke gebruik. Na oplevering van alle werkzaamheden geldt, tenzij 
anders overeengekomen, een onderhoudstermijn van 6 maanden voor bouwkundige 
en civieltechnische werkzaamheden en 12 maanden voor installaties E en W. 

Artikel 11: Verzekering, aansprakelijkheid en vrijwaring

Opdrachtnemer is verplicht om: 
 een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten met  
 een dekking van ten minste EUR 2.500.000 per gebeurtenis, inclusief   
 dekking voor werkgeversaansprakelijkheid conform de artikelen 7:658 en  
 7:611 BW; 
 het door hem ingezette materieel afdoende te verzekeren voor zaak- en  
 personenschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, ontstaan  
 door of verband houdende met het gebruik van het materieel; 
 voor materieel dat als motorvoertuig kan worden aangemerkt een   
 verzekeringsdekking in overeenstemming met de bepalingen van de Wet  
 Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten met  
 een dekking van ten minste EUR 6.070.000 per gebeurtenis. Het   
 werkrisico dient mede verzekerd te zijn. 
Indien Opdrachtnemer is meeverzekerd op een polis namens en/of van Opdrachtgever, 
is Opdrachtnemer in geval van schade die hij zelf veroorzaakt gehouden het eigen 
risico bij de schade-uitkering of eventuele niet onder de polis gedekte schade te 
vergoeden.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, 
die Opdrachtgever en/of derden, daaronder begrepen Principaal, werknemers van 
Opdrachtgever en door Opdrachtgever ingeschakelde derden, lijden ten gevolge van 
de (niet correcte of deugdelijke) uitvoering van de Overeenkomst door of namens 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor claims van derden ter 
zake. 
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen, 
materieel en hulpmiddelen van Opdrachtnemer zelf, zijn personeel en/of door hem 
ingeschakelde derden dan wel voor door hen gehuurde en/of geleende materialen, 
materieel en hulpmiddelen. 
Indien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard, zijn 
zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de gevolgen daarvan. 
Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te 
vergoeden en/of te herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen direct door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed. 
Indien Opdrachtnemer zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen niet naleeft en 
Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever 
voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. 
Opdrachtnemer is (onverminderd het gestelde in de overeengekomen garanties) 
aansprakelijk voor verborgen gebreken. De rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van (i) vijf jaar 
of (ii) tien jaar in geval van dreigende instorting of ongeschiktheid voor gebruik.

Artikel 12: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen 
voor de maatschappij, maar ook voor medewerkers. Deze zijn de kern van iedere 
organisatie. De kwaliteit van medewerkers wordt binnen onze organisatie continue 
getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het 
welzijn van hen staan bovenaan. De organisatie werkt volgens VCA op de 
projectlocaties en heeft een veiligheidsbewustzijn project. Er is een gedragscode 
opgesteld en zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het 
welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteert de organisatie alle zaken 
die nodig zijn waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, 
instructie en opleiding. Opdrachtnemer neemt kennis van de gedragsregels en 
procedures, en conformeert zich aan de inhoud hiervan. Opdrachtnemer staat er voor 
in dat de Gedragscode van onze organisatie of van haar eigen organisatie en evt in te 
schakelen derden tenminste voldoet aan de gedragscode zoals ontwikkeld door 
Bouwend Nederland.

Artikel 13: Keten- en Inleningsaansprakelijkheid 

Opdrachtnemer zal voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst - en bij 
verandering van de gegevens tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand 
aan de betreffende verandering – voor zover wettelijk vereist en is toegestaan, de 
gegevens (als bedoeld in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde wetgeving, richtlijnen en uitvoeringsregelingen) van alle medewerkers van 
Opdrachtnemer en alle medewerkers die namens Opdrachtnemer ter zake de prestatie 
te werk worden gesteld (onder-onderaannemers, zzp’ers en uitzendkrachten 
inbegrepen), aan Opdrachtgever verstrekken. 
Opdrachtnemer zal minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief een originele 
verklaring verstrekken met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst 
zoals bedoeld in de in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde wetgeving en richtlijnen. 
Opdrachtnemer zal een loonadministratie in overeenstemming met de geldende fiscale 
wetten voeren. 
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Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan 
een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de Overeenkomst 
gebruikmaakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, staat Opdrachtnemer 
ervoor in dat de voor de Opdrachtnemer geldende voorschriften als bedoeld in deze 
AIV, de Overeenkomst én de wet strikt worden nageleefd door de derde en de ter 
beschikking gestelde arbeidskrachten. Voor zover het niet naleven van deze 
voorschriften ten gevolge zou hebben dat Opdrachtgever door derden aansprakelijk 
wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor alle gevolgen 
hiervan. 
Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk en/of de prestatie 
verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, waarvoor Opdrachtgever ingevolge artikel 35 van de Invorderings-
wet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op 
diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Ingeval artikel 34 
van de Invorderingswet van toepassing is en ingeval omzetbelasting in rekening wordt 
gebracht, heeft Opdrachtgever het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen 
door storting op de G-rekening. Opdrachtnemer zal zorgen dat een wettelijk aanvaarde 
G-rekening beschikbaar is. 
Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet 
betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen, belastingen en/of boetes te 
betalen, heeft Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te 
vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling. Opdrachtnemer zal 
op eerste verzoek de vergoeding aan Opdrachtgever betalen. 
 

Artikel 14: Verplichtingen Opdrachtnemer

De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer en voor eigen rekening:
 het verrichten van alle detail-maatvoering vanaf een door Opdrachtgever  
 op te geven hoofdmaatvoering, bestaande uit N.A.P. (NL coördinaten)  
 hoogtes en stramienlijnen; 
 het goed en deugdelijk en naar de bepalingen uit de Overeenkomst   
 uitvoeren van het werk en/of- de prestatie, alsmede al datgene te doen  
 dat behoort tot de aard van het werk en/of- de prestatie zoals van een  
 professionele partij verwacht mag worden; 
 het, indien van toepassing, opvolgen van door Opdrachtgever gegeven  
 orders en instructies; 
 het opvolgen van alle (veiligheids-)voorschriften alsmede de aanwijzingen  
 van de arbeidsinspectie; 
 het waarschuwen voor kennelijke fouten in bescheiden en/of uitvoering  
 en/of instructies, hetgeen de eigen verantwoordelijkheid van   
 Opdrachtnemer onverlet laat; 
 het nemen van beschermende maatregelen om beschadiging en/of   
 vervuiling te voorkomen; 
 het tijdens de uitvoering van het werk rekening houden met de uitvoering  
 van werkzaamheden door derden. In overleg zal worden getracht   
 stagnaties te vermijden.
Alle maatvoering en/of metingen dienen met aantoonbaar gekalibreerde en periodiek 
gekeurde meetapparatuur te geschieden. Kalibratie dient plaats te vinden volgens de 
voor de betreffende apparatuur geldende frequentie. Indien er geen vastgestelde 
frequentie voorhanden is geldt dat de betreffende apparatuur tenminste jaarlijks wordt 
gekalibreerd. Opdrachtnemer zal te allen tijde, op eerste verzoek daartoe van 
Opdrachtgever, kalibratie- en keuringsrapporten aan Opdrachtgever overleggen. 
Opdrachtnemer is verplicht om de bouwplaats tijdens de door hem te verrichten 
werkzaamheden schoon en veilig te houden. Tenzij anders overeengekomen, worden 
in de prijzen die in de Overeenkomst zijn genoemd geacht te zijn begrepen de kosten 
van gescheiden afvoer en/of verwerking, dan wel verwijdering en/of opslag van alle 
verpakkingen, afvalstoffen en dergelijk die voortkomen uit de levering of werkzaamhe-
den door Opdrachtnemer. 
Afval dat overeenkomstig de Wet Milieubeheer en/of andere relevante milieuwetgeving 
aangemerkt kan worden als gevaarlijke stoffen, blijft eigendom van Opdrachtnemer en 
dient door Opdrachtnemer direct van de bouwplaats te worden afgevoerd. 
Opdrachtnemer is verplicht afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in 
het kader van Wet Milieubeheer en/of andere relevante milieuwetgeving. 
Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst zodanig uit te 
voeren dat Opdrachtgever te allen tijde kan voldoen aan de verplichtingen van 
Opdrachtgever uit de Overeenkomst tussen de principaal en Opdrachtgever. 

Artikel 15: (Intellectuele) eigendomsrechten

Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtgever. Ander gebruik dan waarvoor die 
informatie het verstrekt is, is niet toegestaan.
Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten op 
werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die 
gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en 
model- of tekeningrecht, toe aan Opdrachtgever ongeacht of aan Opdrachtnemer voor 
de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van 
een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend Opdrachtgever daartoe 
bevoegd.

Artikel 16: Wijzigingen

Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst zal door één der Partijen schriftelijk, 
onder vermelding van datum en onder begeleiding van bescheiden en onderbouwing 
worden ingediend bij de andere partij.
Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst gedaan door Opdrachtgever wordt 
door Opdrachtnemer geaccepteerd, tenzij dit in redelijkheid niet van Opdrachtnemer 
kan worden gevergd. Opdrachtnemer doet binnen veertien werkdagen na ontvangst 
van het verzoek tot wijziging van Opdrachtgever opgave van de eventuele meer- of 
minderkosten.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit (eenzijdige) 
wijziging, uitgevoerd op verzoek van Opdrachtnemer, in rekening te brengen.

Artikel 17: Levering van goederen

Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de Goederen worden geleverd 
op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige 
plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, 
althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. 
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Er geldt geen eigendomsvoorbehoud bij de levering van goederen aan Opdrachtgever.

Artikel 18: Overige bepalingen

Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die in het kader van de Overeenkomsten 
tussen Partijen wordt uitgewisseld niet anders gebruiken dan voor de uitvoering van de 
Overeenkomsten noodzakelijk is. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet aan 
derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij eventueel na 
het overeenkomen van een nadere geheimhoudingsverplichting.
Reclame en marketing uitingen waarbij de naam van Opdrachtgever door 
Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden wordt gebruikt dienen vooraf 
schriftelijk goedgekeurd te worden door Opdrachtgever.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

Deze AIV en alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals non-contractuele 
vorderingen die daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door 
Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the 
International Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.
Alle geschillen welke tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding 
van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke 
slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden 
voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij Partijen alsdan 
overeenkomen dat over het geschil zal worden beslist door de Raad van Arbitrage voor 
de Bouw in overeenstemming met haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag 
van prijsaanbieding door Opdrachtnemer luidden. 
Tenzij Opdrachtgever om haar moverende redenen beslechting van geschillen c.q. de 
zaak wenst aan te brengen voor de bevoegd rechter in de plaats waar Opdrachtnemer 
woont of is gevestigd, zullen geschillen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank 
Oost-Brabant.
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oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
Indien naast deze AIV andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van 
tegenstrijdigheid de bepalingen in deze AIV.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

Alle aanbiedingen aan Opdrachtgever zijn onherroepelijk. 
Alle kosten die gemoeid zijn met het doen / het opstellen van de aanbieding door 
Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij vooraf schriftelijk anders 
overeengekomen.
Indien de aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van een 
aanbesteding (in welke vorm dan ook) wordt gedaan, doet Opdrachtnemer zijn 
aanbieding tenminste gestand tot twee maanden na de datum tot wanneer 
Opdrachtgever zijn aanbieding uit hoofde van die aanbesteding aan principaal gestand 
doet. In alle andere gevallen zal Opdrachtnemer de aanbieding tenminste 60 dagen na 
laatste aanbieding gestand doen.
Overeenkomsten tussen Partijen komen eerst tot stand:
 indien Opdrachtnemer de ongewijzigde opdracht door een daartoe   
 bevoegd persoon laat ondertekenen en de ondertekende ongewijzigd   
 opdracht binnen 14 dagen aan Opdrachtgever retourneert, of;
 indien Opdrachtnemer de opdracht niet binnen 14 dagen retourneert en  
 geen bezwaar aantekent tegen de inhoud van de opdracht of al met de  
 opdracht is aangevangen, waardoor verondersteld mag worden dat   
 Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard met inbegrip van deze AIV.
Te allen tijde wordt de Overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
dat de hoofdovereenkomst tussen Opdrachtgever en principaal tot stand komt én 
principaal toestemming geeft aan Opdrachtgever om Opdrachtnemer als onderaanne-
mer dan wel leverancier of dienstverlener in te schakelen én dat het werk doorgang 
vindt.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Opdrachtgever 
binden Opdrachtgever slechts voor zover deze door Opdrachtgever schriftelijk en door 
een bevoegd persoon zijn bevestigd.
Wijzigingen op de Overeenkomst zijn pas geldig nadat partijen dit schriftelijk door 
hiertoe bevoegde personen aan elkaar hebben bevestigd.

Artikel 3: Veiligheid en gezondheid

Opdrachtnemer dienst ervoor zorg te dragen dat:
 alleen en uitsluitend bevoegde en gekwalificeerde medewerkers ingezet  
 worden ten behoeve van het leveren van de prestatie en tenminste één  
 medewerker aanwezig is op het werk die namens Opdrachtnemer in het  
 Nederlands instructies kan ontvangen en uitdragen;
 wordt voldaan aan de in relatie tot het verrichten van de Prestatie   
 vigerende wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandig- 
 heden en arbeidsveiligheid; 
 de juiste veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op de te   
 verrichten Prestatie worden getroffen;
 zijn medewerkers zich conformeren en gedragen aan de op het moment  
 van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Veiligheidsgedrags- 
 regels binnen de werkgrenzen. Indien de medewerkers van Opdrachtne- 
 mer zich niet houden aan de Veiligheidsgedragsregels of de   
 arbeidsveiligheid in zijn algemeenheid negatief beïnvloeden, heeft   
 Opdrachtgever het recht om de betreffende medewerkers de toegang tot  
 de bouwplaats te ontzeggen; 
 een ongevallenstatistiek (de IF-rate) wordt geregistreerd en 
  gerapporteerd.

Artikel 4: Ter beschikking gestelde zaken

Opdrachtnemer garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen 
(materiaal, materieel, grond- en bouwstoffen, energie), (hulp-)constructies, 
voorzieningen en toestemmingen vanuit vigerende wet- en regelgeving, waarvan 
Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtnemer 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
verplichtingen van Opdrachtnemer binnen de Overeenkomst, op tijd en passend (zodat 
het geen invloed heeft op de planning van het werk of project en werkzaamheden op 
de meest efficiënte en veilige wijze kunnen worden uitgevoerd) ter beschikking worden 
gesteld. Bij tekortkoming hiervan heeft Opdrachtgever het recht de uitvoering daarvan 
(de overeengekomen levering, uitvoering van werk en/of dienst danwel het betreffende 
onderdeel of onderdelen hiervan) op te schorten. De hierdoor veroorzaakte extra 
kosten zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vergoeden.
Opdrachtgever kan in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken aan 
Opdrachtnemer ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
blijven alle zaken die aan Opdrachtnemer worden verstrekt eigendom van 
Opdrachtgever en zal Opdrachtnemer de zaken behandelen als ware het zijn 
eigendom waarbij gebruik voor eigen risico van Opdrachtnemer is. Het is Opdrachtne-
mer niet toegestaan dergelijke zaken ten behoeve van derden aan te wenden of aan 
derden ter beschikking te stellen (behoudens, indien dat noodzakelijk is, aan eigen 
medewerkers van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer is gehouden dergelijke zaken op 
eerste verzoek van Opdrachtgever in dezelfde staat terug te geven als waarin de zaken 
door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Planning en levertijd(-en)

Overschrijding van de overeengekomen planningen, levertijden en/of, termijnen, als 
gevolg van welke omstandigheid dan ook, zijn voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer.
Indien Opdrachtnemer weet of vermoedt dat de overeengekomen planning en/of 
levertijden niet gehaald kunnen worden zal Opdrachtgever hierover direct 
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geïnformeerd worden met opgaaf van redenen. Opdrachtnemer heeft alsdan tevens de 
verplichting alle maatregelen te treffen die nodig zijn om alsnog tijdig aan de planning 
en/of levertijden te voldoen, voor eigen rekening en risico.
Tot het moment van oplevering van de prestatie van Opdrachtnemer uit de 
Overeenkomst is de prestatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Artikel 6: Prijzen, facturen en betalingen

Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle in aanbiedingen, overeenkomsten 
en/of facturen opgenomen bedragen door Opdrachtnemer:
 in Euro’s en exclusief btw;
 inclusief lonen, sociale lasten, winst en risico, algemene kosten, reis- ,  
 parkeer- en verblijfskosten, transportkosten en –verzekeringen (van   
 materiaal, materieel, personeel);
 inclusief verpakkingskosten, verticaal en horizontaaltransport,   
 opslagkosten en andere van rechtswege geldende toeslagen;
 prijsvast tot einde werk of project; een risicoregeling en/of indexering is  
 dus niet van toepassing.
Opdrachtgever kan slechts gehouden zijn te betalen na ontvangst van facturen die zijn 
voorzien van een opdrachtbon danwel prestatieverklaring en inclusief, indien van 
toepassing, goedgekeurde mandagstaten van personeel, onder-onderaannemers, 
zzp’ers en andere derden die namens Opdrachtnemer werkzaam zijn (geweest) op het 
werk of project.
Betaling(-en) door Opdrachtgever zijn binnen uiterlijk 60 kalenderdagen na ontvangst 
van de overeenkomstig lid 2 goedgekeurde factuur, tenzij anders overeengekomen.
De (financiële) administratie van Opdrachtgever dient te allen tijde te kunnen 
beschikken over:
 een uittreksel uit het handelsregister van de KvK van Opdrachtnemer, 
niet ouder dan 6 maanden;
 een verklaring van de Belastingdienst dat Opdrachtnemer aan al haar   
 verplichtingen inzake de afdrachten loonbelastingen en afdrachten   
 sociale premies heeft voldaan, niet ouder dan 3 maanden.
Indien de verleggingsregeling voor de omzetbelasting van toepassing is, dienen de 
facturen van Opdrachtnemer dienovereenkomstig te worden ingericht.
Opdrachtgever mag het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag verrekenen met 
alle vorderingen die de Opdrachtgever op de opdrachtnemer en/of een aan hem 
gelieerde partij heeft.

Artikel 7: Beëindiging en opzegging

Een Overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of wanneer 
alle prestaties zijn verricht.
Indien sprake is van een duurovereenkomst, is deze door Opdrachtgever te allen tijde 
opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft 
Opdrachtgever in alle gevallen het recht om de met Opdrachtnemer gesloten 
Overeenkomst per direct door opzegging te beëindigen of te ontbinden, zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat Opdrachtgever gehouden is enige 
ingebrekestelling te versturen, wanneer:
 Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, zijn   
 faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
 Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze   
 wordt verleend of Opdrachtgever overgaat tot liquidatie;
 op het vermogen van Opdrachtnemer of een gedeelte daarvan beslag  
 wordt gelegd;
 de zeggenschap van Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan  
 ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst;
 Opdrachtnemer rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel  
 of gedeeltelijk stillegt of ontbindt hetzij liquideert;
 Opdrachtnemer feitelijk zijn onderneming staakt of zijn ondernemers-
 activiteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
 Opdrachtnemer als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten   
 opzichte van Opdrachtnemer niet kan nakomen en die overmacht-
 situatie ten minste 25 kalenderdagen aanhoudt;
 Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de  
 Overeenkomst of indien Opdrachtgever goede grond heeft te vrezen dat  
 Opdrachtnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn 
 verplichtingen onder de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt op grond van een aan 
Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), 
is Opdrachtnemer gehouden alle schade die Opdrachtgever hierdoor leidt, te 
vergoeden. Eventuele reeds bestaande vorderingen van Opdrachtgever jegens 
Opdrachtnemer blijven in dat geval onverkort in stand.

Artikel 8: Goedkeuring, inspectie en beproeving

Opdrachtgever en/of principaal en/of de bouwdirectie heeft te allen tijde het recht om 
de prestatie van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst te inspecteren, 
keuren en/of beproeven. Opdrachtnemer stelt mensen en middelen ter beschikking om 
deze inspectie, keuring of beproeving mogelijk te maken.
Indien Opdrachtgever het nodig acht of indien het anderszins nodig is om derden in te 
schakelen voor inspectie, keuring en/of beproeving, dan zijn de kosten daarvan voor 
rekening van Opdrachtgever mits blijkt dat de prestatie voldoet aan de vereisten van 
de Overeenkomst.
Indien na inspectie, keuring en/of beproeving blijkt dat (een deel van) de prestatie 
wordt afgekeurd zal Opdrachtnemer het afgekeurde deel danwel de gehele prestatie 
voor eigen rekening en risico herstellen en/of vervangen.

Artikel 9: Cessie- en verpandingsverbod

Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet gerechtigd om enige rechten en/of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst 
over te dragen aan derden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Dit cessie- en 
verpandingsverbod heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 10: Oplevering en onderhoudstermijn

Opdrachtnemer zal tijdig schriftelijk aan Opdrachtgever de datum melden waarop het 
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werk of de prestatie naar het oordeel van Opdrachtnemer gereed is voor oplevering. 
Deze melding wordt aangeduid als een verzoek tot oplevering. Bij het verzoek tot 
oplevering wordt rekening gehouden met het volgende:
 het verzoek tot oplevering wordt ingediend nadat het werk of de prestatie  
 of een deel daarvan afgerond is;
 alle relevante bewijsmiddelen zijn aangeleverd waarmee wordt   
 aangetoond dat wordt voldaan aan de overeengekomen kwaliteit. 
Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van artikel 8 van deze AIV en het op te 
leveren werk te (laten) keuren, zal Opdrachtgever ernaar streven de keuring binnen 
een redelijke termijn te laten plaatsvinden. Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde kan 
bij de keuring aanwezig zijn.
Binnen een redelijke termijn na gezamenlijke oplevering deelt Opdrachtgever schriftelijk 
aan Opdrachtnemer mee of het werk is aanvaard, met opgaaf van de gebreken die 
eventueel zijn geconstateerd. Door deze mededeling gaat de hersteltermijn lopen. 
Wordt het werk aanvaard, dan wordt de datum van deze mededeling aangemerkt als 
opleverdatum.
Gedurende de onderhoudstermijn dient Opdrachtnemer voor eigen rekening op eerste 
verzoek van Opdrachtgever alle gebreken in het Werk te herstellen, tenzij 
Opdrachtnemer aantoont dat het gebrek het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig 
gebruik dan wel gekwalificeerd kan worden als normaal te verwachten slijtage als 
gevolg van het feitelijke gebruik. Na oplevering van alle werkzaamheden geldt, tenzij 
anders overeengekomen, een onderhoudstermijn van 6 maanden voor bouwkundige 
en civieltechnische werkzaamheden en 12 maanden voor installaties E en W. 

Artikel 11: Verzekering, aansprakelijkheid en vrijwaring

Opdrachtnemer is verplicht om: 
 een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten met  
 een dekking van ten minste EUR 2.500.000 per gebeurtenis, inclusief   
 dekking voor werkgeversaansprakelijkheid conform de artikelen 7:658 en  
 7:611 BW; 
 het door hem ingezette materieel afdoende te verzekeren voor zaak- en  
 personenschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, ontstaan  
 door of verband houdende met het gebruik van het materieel; 
 voor materieel dat als motorvoertuig kan worden aangemerkt een   
 verzekeringsdekking in overeenstemming met de bepalingen van de Wet  
 Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten met  
 een dekking van ten minste EUR 6.070.000 per gebeurtenis. Het   
 werkrisico dient mede verzekerd te zijn. 
Indien Opdrachtnemer is meeverzekerd op een polis namens en/of van Opdrachtgever, 
is Opdrachtnemer in geval van schade die hij zelf veroorzaakt gehouden het eigen 
risico bij de schade-uitkering of eventuele niet onder de polis gedekte schade te 
vergoeden.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, 
die Opdrachtgever en/of derden, daaronder begrepen Principaal, werknemers van 
Opdrachtgever en door Opdrachtgever ingeschakelde derden, lijden ten gevolge van 
de (niet correcte of deugdelijke) uitvoering van de Overeenkomst door of namens 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor claims van derden ter 
zake. 
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen, 
materieel en hulpmiddelen van Opdrachtnemer zelf, zijn personeel en/of door hem 
ingeschakelde derden dan wel voor door hen gehuurde en/of geleende materialen, 
materieel en hulpmiddelen. 
Indien twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard, zijn 
zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de gevolgen daarvan. 
Opdrachtgever is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door Opdrachtnemer 
veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te 
vergoeden en/of te herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen direct door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed. 
Indien Opdrachtnemer zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen niet naleeft en 
Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever 
voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. 
Opdrachtnemer is (onverminderd het gestelde in de overeengekomen garanties) 
aansprakelijk voor verborgen gebreken. De rechtsvordering uit hoofde van een 
verborgen gebrek is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van (i) vijf jaar 
of (ii) tien jaar in geval van dreigende instorting of ongeschiktheid voor gebruik.

Artikel 12: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen 
voor de maatschappij, maar ook voor medewerkers. Deze zijn de kern van iedere 
organisatie. De kwaliteit van medewerkers wordt binnen onze organisatie continue 
getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het 
welzijn van hen staan bovenaan. De organisatie werkt volgens VCA op de 
projectlocaties en heeft een veiligheidsbewustzijn project. Er is een gedragscode 
opgesteld en zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het 
welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteert de organisatie alle zaken 
die nodig zijn waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, 
instructie en opleiding. Opdrachtnemer neemt kennis van de gedragsregels en 
procedures, en conformeert zich aan de inhoud hiervan. Opdrachtnemer staat er voor 
in dat de Gedragscode van onze organisatie of van haar eigen organisatie en evt in te 
schakelen derden tenminste voldoet aan de gedragscode zoals ontwikkeld door 
Bouwend Nederland.

Artikel 13: Keten- en Inleningsaansprakelijkheid 

Opdrachtnemer zal voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst - en bij 
verandering van de gegevens tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand 
aan de betreffende verandering – voor zover wettelijk vereist en is toegestaan, de 
gegevens (als bedoeld in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde wetgeving, richtlijnen en uitvoeringsregelingen) van alle medewerkers van 
Opdrachtnemer en alle medewerkers die namens Opdrachtnemer ter zake de prestatie 
te werk worden gesteld (onder-onderaannemers, zzp’ers en uitzendkrachten 
inbegrepen), aan Opdrachtgever verstrekken. 
Opdrachtnemer zal minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief een originele 
verklaring verstrekken met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst 
zoals bedoeld in de in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid 
vastgestelde wetgeving en richtlijnen. 
Opdrachtnemer zal een loonadministratie in overeenstemming met de geldende fiscale 
wetten voeren. 
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Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan 
een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de Overeenkomst 
gebruikmaakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, staat Opdrachtnemer 
ervoor in dat de voor de Opdrachtnemer geldende voorschriften als bedoeld in deze 
AIV, de Overeenkomst én de wet strikt worden nageleefd door de derde en de ter 
beschikking gestelde arbeidskrachten. Voor zover het niet naleven van deze 
voorschriften ten gevolge zou hebben dat Opdrachtgever door derden aansprakelijk 
wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor alle gevolgen 
hiervan. 
Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het werk en/of de prestatie 
verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, waarvoor Opdrachtgever ingevolge artikel 35 van de Invorderings-
wet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op 
diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Ingeval artikel 34 
van de Invorderingswet van toepassing is en ingeval omzetbelasting in rekening wordt 
gebracht, heeft Opdrachtgever het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen 
door storting op de G-rekening. Opdrachtnemer zal zorgen dat een wettelijk aanvaarde 
G-rekening beschikbaar is. 
Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet 
betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen, belastingen en/of boetes te 
betalen, heeft Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te 
vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling. Opdrachtnemer zal 
op eerste verzoek de vergoeding aan Opdrachtgever betalen. 
 

Artikel 14: Verplichtingen Opdrachtnemer

De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder meer en voor eigen rekening:
 het verrichten van alle detail-maatvoering vanaf een door Opdrachtgever  
 op te geven hoofdmaatvoering, bestaande uit N.A.P. (NL coördinaten)  
 hoogtes en stramienlijnen; 
 het goed en deugdelijk en naar de bepalingen uit de Overeenkomst   
 uitvoeren van het werk en/of- de prestatie, alsmede al datgene te doen  
 dat behoort tot de aard van het werk en/of- de prestatie zoals van een  
 professionele partij verwacht mag worden; 
 het, indien van toepassing, opvolgen van door Opdrachtgever gegeven  
 orders en instructies; 
 het opvolgen van alle (veiligheids-)voorschriften alsmede de aanwijzingen  
 van de arbeidsinspectie; 
 het waarschuwen voor kennelijke fouten in bescheiden en/of uitvoering  
 en/of instructies, hetgeen de eigen verantwoordelijkheid van   
 Opdrachtnemer onverlet laat; 
 het nemen van beschermende maatregelen om beschadiging en/of   
 vervuiling te voorkomen; 
 het tijdens de uitvoering van het werk rekening houden met de uitvoering  
 van werkzaamheden door derden. In overleg zal worden getracht   
 stagnaties te vermijden.
Alle maatvoering en/of metingen dienen met aantoonbaar gekalibreerde en periodiek 
gekeurde meetapparatuur te geschieden. Kalibratie dient plaats te vinden volgens de 
voor de betreffende apparatuur geldende frequentie. Indien er geen vastgestelde 
frequentie voorhanden is geldt dat de betreffende apparatuur tenminste jaarlijks wordt 
gekalibreerd. Opdrachtnemer zal te allen tijde, op eerste verzoek daartoe van 
Opdrachtgever, kalibratie- en keuringsrapporten aan Opdrachtgever overleggen. 
Opdrachtnemer is verplicht om de bouwplaats tijdens de door hem te verrichten 
werkzaamheden schoon en veilig te houden. Tenzij anders overeengekomen, worden 
in de prijzen die in de Overeenkomst zijn genoemd geacht te zijn begrepen de kosten 
van gescheiden afvoer en/of verwerking, dan wel verwijdering en/of opslag van alle 
verpakkingen, afvalstoffen en dergelijk die voortkomen uit de levering of werkzaamhe-
den door Opdrachtnemer. 
Afval dat overeenkomstig de Wet Milieubeheer en/of andere relevante milieuwetgeving 
aangemerkt kan worden als gevaarlijke stoffen, blijft eigendom van Opdrachtnemer en 
dient door Opdrachtnemer direct van de bouwplaats te worden afgevoerd. 
Opdrachtnemer is verplicht afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in 
het kader van Wet Milieubeheer en/of andere relevante milieuwetgeving. 
Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst zodanig uit te 
voeren dat Opdrachtgever te allen tijde kan voldoen aan de verplichtingen van 
Opdrachtgever uit de Overeenkomst tussen de principaal en Opdrachtgever. 

Artikel 15: (Intellectuele) eigendomsrechten

Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtgever. Ander gebruik dan waarvoor die 
informatie het verstrekt is, is niet toegestaan.
Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten op 
werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die 
gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en 
model- of tekeningrecht, toe aan Opdrachtgever ongeacht of aan Opdrachtnemer voor 
de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van 
een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend Opdrachtgever daartoe 
bevoegd.

Artikel 16: Wijzigingen

Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst zal door één der Partijen schriftelijk, 
onder vermelding van datum en onder begeleiding van bescheiden en onderbouwing 
worden ingediend bij de andere partij.
Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst gedaan door Opdrachtgever wordt 
door Opdrachtnemer geaccepteerd, tenzij dit in redelijkheid niet van Opdrachtnemer 
kan worden gevergd. Opdrachtnemer doet binnen veertien werkdagen na ontvangst 
van het verzoek tot wijziging van Opdrachtgever opgave van de eventuele meer- of 
minderkosten.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit (eenzijdige) 
wijziging, uitgevoerd op verzoek van Opdrachtnemer, in rekening te brengen.

Artikel 17: Levering van goederen

Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de Goederen worden geleverd 
op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige 
plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, 
althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. 
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Er geldt geen eigendomsvoorbehoud bij de levering van goederen aan Opdrachtgever.

Artikel 18: Overige bepalingen

Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die in het kader van de Overeenkomsten 
tussen Partijen wordt uitgewisseld niet anders gebruiken dan voor de uitvoering van de 
Overeenkomsten noodzakelijk is. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet aan 
derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij eventueel na 
het overeenkomen van een nadere geheimhoudingsverplichting.
Reclame en marketing uitingen waarbij de naam van Opdrachtgever door 
Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden wordt gebruikt dienen vooraf 
schriftelijk goedgekeurd te worden door Opdrachtgever.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

Deze AIV en alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals non-contractuele 
vorderingen die daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door 
Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the 
International Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.
Alle geschillen welke tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding 
van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke 
slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden 
voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij Partijen alsdan 
overeenkomen dat over het geschil zal worden beslist door de Raad van Arbitrage voor 
de Bouw in overeenstemming met haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag 
van prijsaanbieding door Opdrachtnemer luidden. 
Tenzij Opdrachtgever om haar moverende redenen beslechting van geschillen c.q. de 
zaak wenst aan te brengen voor de bevoegd rechter in de plaats waar Opdrachtnemer 
woont of is gevestigd, zullen geschillen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank 
Oost-Brabant.
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