ALGEMENE VOORWAARDEN VAANSTER DUURZAAM I B.V.2019 VOOR LEVERINGEN,
DIENSTEN EN WERKEN

4.

I. ALGEMEEN
ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Aanneemsom: de prijs exclusief BTW ingeval van Werken;
2.
Aflevering: het stellen van de goederen in het bezit van Opdrachtgever;
3.
Beroepsfouten: tekortkomingen (vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden,
verzuimen, onjuiste adviezen, etc.) die een vakbekwame en zorgvuldige
Opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van
normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van
vakuitoefening behoort te vermijden;
4.
Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door Partijen deel
uitmaakt van de Overeenkomst;
5.
BW: afkorting Burgerlijk Wetboek;
6.
Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst voor
Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, niet zijnde Werken of Leveringen;
7.
Garantietermijn: termijn ingaande na de dag van oplevering, die dient om tijdens
en de oplevering ontdekte tekortkomingen alsnog deugdelijk te verhelpen;
8.
Gelieerde Onderneming: elke vennootschap waarin Opdrachtgever een direct of
indirect belang heeft;
9.
Goederen: alle zaken en vermogensrechten in de zin van art. 3:1 BW;
10. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Vaanster Duurzaam I B.V. voor
Leveringen, Diensten en Werken die van toepassing zijn op en deel uitmaken van
de Overeenkomst;
11. Levering: de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve
van de Opdrachtnemer te leveren Goederen (waaronder bouwstoffen);
12. Meerwerk: niet in de Opdracht begrepen werkzaamheden die leiden tot kosten
die de totale vergoeding te boven gaan.
13. Offerte: een aanbod in de zin van het BW;
14. Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Opdrachtgever
voor te verrichten Prestaties;
15. Opdracht: het document ondertekend door Partijen waarin omschreven de
Prestatie, de vergoedingen en de overige specifieke voorwaarden;
16. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon als wederpartij van
Opdrachtnemer;
17. Opdrachtnemer: Vaanster Duurzaam I B.V. of aan haar Gelieerde
Ondernemingen, die een overeenkomst aangaat of is aangegaan met de
Opdrachtnemer;
18. Overeenkomst: al hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk
is overeenkomen inclusief de daarbij van toepassing verklaarde bijlagen en
waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
19. Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;
20. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
21. Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van
de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die
krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen
zijn;
22. Prestatie: de Leveringen en/of Diensten en/of uit te voeren Werken door
Opdrachtnemer;
23. Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen
in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet.
24. Werken: uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk,
7:750 BW), niet zijnde Leveringen of Diensten;
25. Werkomschrijving: de ter beschikking gestelde documenten (incl. technische
omschrijving, bestek, nadere toelichtingen en wijzigingen);
ARTIKEL 2 TOEPASSING VOORWAARDEN
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen, verstrekte
opdrachten en afgesloten Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen,
Diensten en Werken.

2.

Deze voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing voor zover daarvan niet
nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.

Opdrachtnemer wijst hierbij de algemene (verkoop-) en/of (leverings-)
voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand. Op iedere
Offerteaanvraag van Opdrachtgever tot het indienen van een Offerte alsmede
iedere Opdracht die door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer wordt geplaatst zijn
deze Voorwaarden van toepassing.

Bij tegenstrijdigheden en/of inconsistenties tussen de voor de Prestatie geldende
documenten, zal tussen deze documenten de voorrang gelden in deze volgorde:
a.
de Overeenkomst ter zake, met inbegrip van alle wijzigingen en/of
aanvullingen mits in de Opdrachtbrief vermeld;
b.
de Werkomschrijving;
c.
deze voorwaarden;

ARTIKEL 3 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
1.

Afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen van het in deze Voorwaarden bepaalde
zijn slechts bindend voor zover deze uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn
overeengekomen en in overeenstemming zijn met de Overeenkomst en het
Nederlands Recht.

2.

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden dan wel van een
Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn vanwege huidige of wijzigende
regelgeving, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en een wel toegestane
bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk de strekking van de
oorspronkelijke bepaling zal benaderen en het doel en de strekking van de
Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantast. De overige bepalingen blijven
ongewijzigd van kracht.

ARTIKEL 4 OFFERTEAANVRAAG
1.

Het uitbrengen van Offertes door Opdrachtnemer is geheel vrijblijvend en wordt
schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2.

De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van 3
maanden.

3.

De Risicoregeling is niet van toepassing. De prijzen in de Offerte van de
Opdrachtnemer zijn vast tot einde werk.

4.

Het eigendom van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen, die door de Opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn,
wordt door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever overgedragen indien de Offerte
leidt tot het aangaan van een Overeenkomst tussen Partijen. Komt geen
Overeenkomst tot stand dan geldt dat deze bescheiden door Opdrachtgever niet
aan derde ter hand mogen worden gesteld met het oogmerk een vergelijkbare
Offerte te verkrijgen.

ARTIKEL 5 OPDRACHT EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1.

De Overeenkomst van opdracht die een bedrag van € 5.000,00 (exclusief de
verschuldigde omzetbelasting) te boven gaat, komt tot stand nadat de
Opdrachtbrief door Opdrachtgever en een namens Opdrachtnemer
tekenbevoegde is ondertekend.

2.

In spoedeisende omstandigheden kan door Opdrachtgever een opdracht
mondeling worden gegeven welke nadien schriftelijk bevestigd zal worden. De
hoogte waarvoor een mondeling opdracht kan worden vertrekt is beperkt tot
€ 1.000,00 (exclusief de verschuldigde omzetbelasting). Indien en zodra blijkt dat
de mondelinge opdracht het bedrag van € 1.000,00 te boven gaat, stelt
Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover terstond mondeling en schriftelijk in
kennis.

II. UITVOERING OVEREENKOMST
ARTIKEL 6 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
1.

De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn
eigen Prestatie, de Prestatie van Personeel van Opdrachtnemer alsmede
Prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

2.

De Prestaties worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en plaats.

3.

Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever dat de geleverde Prestatie vrij is van
iedere bijzondere last of beperking die Opdrachtgever niet uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen iedere
aanspraak ter zake.

4.

De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing
zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de
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Overeenkomsten die Opdrachtgever met derden heeft gesloten, voor zover deze
Overeenkomsten bekend zijn bij de Opdrachtnemer, in acht nemen.
5.

6.

Als directie treedt op de door Opdrachtgever aangewezen en aan
Opdrachtnemer kenbaar gemaakte contactpersoon, belast met de coördinatie,
toezicht of controle van de Werken. Indien Opdrachtgever geen als hiervoor
omschreven contactpersoon heeft aangewezen, zal Opdrachtnemer zelf directie
dienen te voeren.

2.

Opdrachtgever is gerechtigd de Prestatie te keuren op zichtbare gebreken en
non-conformiteit. De Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op diens verzoek te
allen tijde in de gelegenheid de Prestatie te controleren of toegang te verlenen,
controles of inspecties uit te (doen) voeren, dan wel tekeningen en documenten
in te zien.

3.

Indien Opdrachtgever de Prestatie afkeurt, is Opdrachtnemer, onverminderd alle
andere rechten of vorderingen van Opdrachtgever, gehouden om voor eigen
rekening en risico onverwijld de afgekeurde, ontbrekende, herstelde of
vervangende Prestatie voor een nieuwe keuring aan te bieden. De afkeuring leidt
niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van
de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Opdrachtnemer is onder
meer, doch niet uitsluitend, verplicht Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk in te
lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de
4.
nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

7.

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan
Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel
nodig zal zijn.

8.

Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever dat alle werkzaamheden verricht
door hemzelf of zijn Personeel geschieden conform de geldende regelgeving
arbeidsomstandigheden als neergelegd in onder andere doch niet uitsluitend de
Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Opdrachtgever kan
Opdrachtnemer en zijn Personeel hierop te allen tijde controleren en dwingende
aanwijzingen geven ten behoeve van het bevorderen van de naleving.
Opdrachtnemer verleent te allen tijde alle medewerking aan controles door
Opdrachtgever. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade die
ontstaat vanwege niet-naleving door Opdrachtnemer en zijn Personeel.

De goedkeuring van de Diensten zal geschieden binnen 8 dagen na de dag van
Levering van de Prestatie door middel van een schriftelijke verklaring van
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan hiertoe een derde
inschakelen. Indien Opdrachtgever de Diensten niet goedkeurt, geeft zij
gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

ARTIKEL 9 UITRUSTING EN MATERIALEN

9.

10.

11.

12.

13.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor alle benodigde gegevens, vergunningen,
toestemmingen en goedkeuringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en
totstandkoming van de Prestaties en voor zover deze nog niet zijn verkregen
door Opdrachtgever.

1.

De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de
uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken – niet van Opdrachtgever –
afkomstige Goederen, materialen, verpakking en uitrusting (waaronder
gereedschappen).

2.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid
van de gebruikte goederen, materialen, verpakking en uitrusting, alsmede voor
een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in een goede
staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan
plaatsvinden.

ARTIKEL 10 PERSONEEL OPDRACHTNEMER

1.
De Opdrachtnemer is verplicht het Werk uit te voeren naar de bepalingen van de
Overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of
schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen, waarin dat
bepaaldelijk voorgeschreven is. Hij is verplicht al datgeen te verrichten dat naar
2.
de aard van de Overeenkomst door de wet, de billijkheid of het gebruik wordt
gevorderd of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen behoort.
3.
De Opdrachtnemer dient het Werk zodanig uit te voeren, dat daardoor zoveel
mogelijk hinder voor Opdrachtgever en derden alsmede schade aan personen,
goederen of milieu wordt voorkomen
Indien de aard van het Werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de Opdrachtnemer
zich voor aanvang van het Werk op de hoogte van de ligging van de kabels en
leidingen en neemt tijdig de noodzakelijke acties.
De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van
het Werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, voor zover deze op de dag van de Offerte gelden.

Opdrachtgever zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en
gegevens verstrekken voor zover die nodig en beschikbaar zijn om de
Overeenkomst naar behoren uit te voeren alsook waar nodig toegang
verschaffen tot ruimten die niet vrij toegankelijk zijn.

2.

Opdrachtgever zal zich inspannen zoals dat een goed Opdrachtgever betaamt.

ARTIKEL 8 KWALITEIT, KEURING EN GARANTIE
1.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ten
gevolge van het niet nakomen van voornoemde verplichtingen.
De Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de
Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn gehouden de door Opdrachtgever
aangegeven beveiligingsprocedures en vastgestelde (huis/gedrags)regels zoals
vastgesteld door de Opdrachtgever, gebouweigenaren en -beheerders na te
leven.

ARTIKEL 11 PRIJZEN, MEERWERK EN MINDERWERK
1.

De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst of de Opdrachtbrief uitvoeren tegen de
daarin genoemde vaste bedragen en/of prijzen in Euro’s.

2.

Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of
door wijziging van de voor de te verrichten Prestaties van belang zijnde
wettelijke voorschriften, de Prestaties die Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel
uitgebreid, is sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot
meerwerk wordt niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde
inzichten of wettelijke voorschriften die Opdrachtnemer bij het sluiten van de
Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat er sprake is
van meerwerk, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de andere
Partij.

3.

Meerwerk zal door de Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen
nadat de omvang van het verwachte meerwerk, en de daaraan verbonden
tijdsduur en kosten schriftelijk zijn overeengekomen met Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1.

De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer of door
hem ingeschakelde derden bevoegd zijn de uit de Overeenkomst voortvloeiende
werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestatie voldoet aan de
Overeenkomst, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor hij
bestemd is. Tevens garandeert Opdrachtnemer dat de Prestatie voldoet aan de
4.
algemeen geldende eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan
alle verdragsrechtelijke en wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften
met betrekking tot, doch niet uitsluitend, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en
milieu. In de Overeenkomst kunnen ook eisen zijn opgenomen met betrekking
tot duurzaamheid.
1.
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ARTIKEL 12 FACTURERING EN BETALING
1.

Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer:
a.
de vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder: naam, adres,
postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BICgegevens, btw-nummer, KvK-nummer;
b.
Het factuuradres;
c.
De factuurdatum en het factuurnummer;
d.
Het tijdvak of de tijdvakken (termijn) waarin het Werk is verricht of de
Dienst is verricht of de Goederen zijn geleverd;
e.
Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW. Indien het een laag
BTW-tarief betreft dient dit te worden aangegeven en bij een combinatie
van een hoog en een laag BTW-tarief dient aangegeven te worden welk
deel een hoog en welk deel een laag tarief betreft.

2.

Facturen worden per e-mail ingestuurd naar Opdrachtgever
facturen.duurzaam1@vaanster.nl.

3.

De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 30 kalenderdagen. De
betalingstermijn vangt aan de dag na de ontvangst van de factuur van
Opdrachtnemer in de mailbox. Laat Opdrachtgever dit na, dan zal zij aan
Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

van de Overeenkomst voor alle schade en gevolgschade. Een bewijs hiervan dient
vóór aanvang van het werk aan Opdrachtnemer te worden verstrekt. Een
eventueel eigen risico, dat niet hoger mag zijn dan € 1.000 per gebeurtenis komt
voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer en diens onder-aannemers
zullen als verzekerde gelden op de CAR-polis.
3.

ARTIKEL 15 VERTRAGING
1.

Indien een termijn, uitgedrukt in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden
dan wel een concrete datum als opleveringsdatum, is overeengekomen
waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd, draagt de Opdrachtnemer het
volledige risico voor de binnen deze periode optredende onwerkbare dagen en
vertragingen.

2.

Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen
in kennis van een eventuele vertraging en de oorzaak, de consequenties en de
maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk
te beperken. De mededeling ontheft Opdrachtnemer niet van zijn verplichting tot
tijdige en volledige nakoming van de Prestatie.

ARTIKEL 13 OPLEVERING, GARANTIETERMIJN EN ONDERHOUDSTERMIJN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
Het Werk geldt als opgeleverd wanneer in de Overeenkomst, of Opdrachtbrief
oplevering is overeengekomen en de Opdrachtnemer schriftelijk heeft
1.
Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of
medegedeeld dat het Werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het
namens haar verstrekte gegevens.
Werk heeft goedgekeurd. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door
beide Partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door
Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft
Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming wordt in het opleveringsrapport als 2.
gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn,
zodanig vermeld.
komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever, tenzij
Opdrachtnemer de op hem rustende waarschuwingsplicht heeft verzaakt, in welk
Indien Opdrachtgever het Werk afkeurt, dient zij dat schriftelijke of elektronisch
geval de Opdrachtnemer alle gevolgen zal dienen te dragen.
te doen onder vermelding van de gebreken en tekortkomingen die de reden voor
afkeuring zijn. Kleine gebreken en tekortkomingen die binnen 14 dagen kunnen
3.
Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven,
worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een
en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
voor rekening van Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst Opdrachtnemer als
hoofdaannemer is aangeduid, aan hem de coördinatie over de onderaannemer
Indien Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt, geldt het Werk als opgeleverd,
en leveranciers is opgedragen en de betreffende onderaannemer door de
tenzij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uitdrukkelijk en gemotiveerd
Opdrachtnemer als zodanig is aanvaard.
schriftelijk mededeelt waarom de ingebruikname niet als oplevering kan worden
beschouwd.
ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER
Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de gebreken en
tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de 1.
In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de Opdrachtnemer hiervoor
Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen
aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.
waarop het Werk gereed zal zijn voor oplevering.
2.
Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
Door Opdrachtgever geconstateerde gebreken en tekortkomingen worden door
Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de
waarop het Werk is opgeleverd.
melding daarvan hersteld.
3.
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade aan andere Werken en
Na de dag waarop het Werk is opgeleverd is Opdrachtnemer niet meer
eigendommen van Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het
aansprakelijk voor tekortkoming aan het Werk.
Werk is toegebracht.

7.

Opdrachtnemer draagt aan Opdrachtgever over alle garanties welke
Opdrachtnemer zal ontvangen ter zake het Werk.

8.

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Opdrachtgever binnen 14 dagen na de dag
waarop het Werk op opgeleverd geldt of is gereed gemeld in het bezit komt van
alle relevante handleidingen, onderhoudsvoorschriften, (concept)
revisietekeningen, garantiebewijzen e.d. als PDF-bestand.

ARTIKEL 14 VERZEKERING
1.

2.

De door Opdrachtgever verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de
overeengekomen prijzen te zijn inbegrepen. Opdrachtgever zal het verzekerd
bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
niet ten nadele van Opdrachtnemer wijzigen.

Het Werk zal worden verzekerd door Opdrachtgever (c.q. diens hoofdaannemer)
tegen aansprakelijkheid waaronder begrepen gevolgschade, door derde geleden
schade, kosten voor maatregelen om direct dreigend gevaar af te wenden en
kosten om die schade te beperken of voorkomen (bereddering).

4.

De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het Werk is
toegebracht. De Opdrachtnemer is gehouden iedere schade, welke het gevolg is
van (een dreiging van) milieuverontreiniging van, door of vanwege geleverde
Prestaties terstond te voorkomen c.q. te herstellen. De Opdrachtnemer is in het
desbetreffende geval tevens verplicht Opdrachtnemer volledig schadeloos te
stellen en te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derde.

5.

Opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de vorige leden van dit artikel
verplicht de Opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke
termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken,
waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

6.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de Offerte in werking treden, maar die ten tijde
van het uitbrengen van de Offerte reeds waren te voorzien, komen voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Opdrachtgever zal alle gebruikelijke en verzekerbare risico’s ter zake het Werk
verzekeren en een CAR (Construction-All-Risk) verzekering afsluiten voor het
uitvoeren van de Overeenkomst en verzekerd houden gedurende de uitvoering
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ARTIKEL 18 PUBLICATIES E.D.
1.

Het is Opdrachtnemer toegestaan om over zijn betrokkenheid bij het project van
Opdrachtgever publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens
bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van website,
brochures dan wel publicatie in technische tijdschriften, vakbladen, bladen voor
een breed publiek of anderszins.

ARTIKEL 19 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1.

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst(en), alsmede op de totstandkoming
en de interpretatie, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden en de
Overeenkomst(en) of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op de
totstandkoming en de interpretatie, worden beslecht door de rechtbank Midden
Nederland.
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