Algemene voorwaarden voor inkoop en onderaanneming 2019 Nijssen B.V.
ALGEMEEN GEDEELTE
ARTIKEL 1
ALGEMEEN
1.1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“Nijssen”: Nijssen B.V.;
“opdrachtnemer”: elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Nijssen een offerte uitbrengt, met wie Nijssen
over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt en met wie Nijssen een overeenkomst sluit;
“overeenkomst”: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken die
tussen de Nijssen en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en /of wijziging daarin,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de Nijssen en de offerte
van de opdrachtnemer)en ter uitvoering daarvan;
“levering van zaken”: levering van zaken en alle daarmee verband houdende werkzaamheden en
diensten, voor zover deze niet vallen onder “uitvoering van werken”;
“uitvoering van werken”: het verrichten uitvoeringswerkzaamheden met inbegrip van de in dat kader
uitgevoerde ontwerp- en engineeringswerkzaamheden, al dan niet gepaard gaande met in dat kader
verbandhouden de levering van zaken;
“hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen Nijssen en diens principaal;
“opdrachtbevestiging”: de door Nijssen aan de opdrachtnemer verstuurde opdracht;
“principaal”: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst;
“contractsom”, de bij sluiting van de overeenkomst bepaalde door Nijssen te betalen vergoeding in geld;
“directie”: de directievoerder volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.
1.2
Deze algemene voorwaarden bestaan uit een Algemeen Deel dat betrekking heeft op alle overeenkomsten
die Nijssen met opdrachtnemers of leveranciers sluit. Daarnaast zijn de delen A en/of B van toepassing
wanneer de overeenkomst respectievelijk betrekking heeft op leveringen en / of aanneming van werk of
opdracht.
ARTIKEL 2
INHOUD OVEREENKOMST
2.1
Op alle overeenkomsten met Nijssen zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
a. alle op de (hoofdaannemings)overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve
bepalingen van het bestek, een proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke
bestekswijzigingen;
b. deze algemene voorwaarden, voor zover hier in de overeenkomst niet van wordt afgeweken.
2.2
Indien in of bij een aanvraag of opdracht een van de onder lid 1 sub a of b genoemde stukken of andere, in de
overeenkomst genoemde informatie, niet ter beschikking zijn gesteld, rust op de opdrachtnemer de
verplichting deze schriftelijk bij Nijssen op te vragen. De opdrachtnemer kan zich niet op onbekendheid met
een krachtens het vorenstaande toepasselijke bepaling of stuk beroepen, behalve wanneer haar verzoek om
terbeschikkingstelling is afgewezen.
2.3
Bij tegenstrijdigheid tussen hetgeen in de overeenkomst is bepaald en datgene wat op grond van artikel 2.1
sub a tot de verplichtingen van de opdrachtnemer moet worden gerekend, prevaleert het laatste.
2.4
Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in artikel 2.1 sub a en b prevaleert de eerder boven de later
genoemde. Indien een aldus ondergeschikte bepaling voor Nijssen of de principaal gunstiger is, dan
prevaleert die ondergeschikte bepaling niettemin.
2.5
De opdrachtnemer kan geen recht op bijbetaling ontlenen aan onjuistheden of onduidelijkheden in de aan
hem verstrekte gegeven, wanneer hij die onjuistheden of onduidelijkheden bij een behoorlijke interpretatie
voor de totstandkoming van de overeenkomst had moeten ontdekken en heeft nagelaten Nijssen hieromtrent
vooraf schriftelijk in te lichten.
2.6
Wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst of de daarvan krachtens artikel 2 lid 1 deel uitmakende
stukken, binden Nijssen slechts indien en voor zover die schriftelijk door Nijssen zijn aanvaard.
2.7
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, behouden alle overige
bepalingen hun rechtsgeldigheid.
ARTIKEL 3
INTEGRITEIT
3.1
Opdrachtnemer, zijn medewerkers en door de door hem ingeschakelde derden en leveranciers, zullen bij de
uitvoering van de overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de uitgangspunten zoals die
zijn geformuleerd in de NVKL gedragscode. Met “medewerkers” als bedoeld in de NVKL gedragscode worden
ook bedoeld, medewerkers van de opdrachtnemer en van de door hem ingeschakelde derden en leveranciers.
3.2
Indien de opdrachtnemer een eigen (branche) gedragscode hanteert die minimaal voldoet aan de NVKL
gedragscode, geldt dat opdrachtnemer, zijn medewerkers, door hem ingeschakelde derden en leveranciers
bij de uitvoering van de opdracht die gedragscode in acht nemen.
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3.3

3.4

Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van gedragingen die in strijd zijn met de NVKL gedragscode of de eigen
gedragscode is Nijssen gerechtigd een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijk forensisch accountant.
Opdrachtnemer is in dat geval verplicht aan die audit alle medewerking te verlenen. Indien een overtreding
wordt vastgesteld dan vergoedt de opdrachtnemer de kosten van deze audit.
Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding die hij in het kader van de onderhavige overeenkomst heeft
gedaan, op regelmatige wijze tot stand is gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding tot stand is
gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met de mede-inschrijvers,
onderaannemers en/of anderen, die ertoe strekten of tot gevolg hadden dat de mededinging verstoord werd.

ARTIKEL 4
AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN
4.1
De opdrachtnemer doet zijn offerte gedurende twaalf weken gestand. Als opdrachtnemer zijn offerte doet in het
kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door Nijssen, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte tot
een half jaar na de gunning van het werk door de principaal aan Nijssen gestand.
4.2
De overeenkomst komt tot stand door retournering van de door de opdrachtnemer ondertekende
schriftelijke opdrachtbevestiging van Nijssen. Voor de leveringsomvang is de opdrachtbevestiging van Nijssen
bepalend. Eenzijdig door de opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen blijven zonder rechtsgevolg.
4.3
Het uitbrengen van een offerte aan Nijssen brengt voor Nijssen geen financiële verplichting mee jegens de
aanbieder of jegens een derde partij. Alle bij de offerte gevoegde stukken zijn vrij van auteursrechten en mogen
worden behouden. De in het kader daarvan door de aanbieder verrichte werkzaamheden zijn voor Nijssen
geheel kosteloos.
ARTIKEL 5
OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
5.1
De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden dat:
het door opdrachtnemer aangebodene minstens beantwoordt aan datgene waartoe Nijssen
jegens de principaal is gehouden;
de principaal Nijssen goedkeuring heeft verleend de opdrachtnemer in te schakelen.
5.2
Opdrachtnemer kan Nijssen verzoeken om binnen een redelijke termijn mede te delen of de opschortende
voorwaarden zijn ingetreden.
ARTIKEL 6
HOOFDELIJKHEID
6.
Indien de overeenkomst is gesloten tussen Nijssen en twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel
wanneer enige verplichting uit die overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, dan zijn deze
opdrachtnemers en (rechts)personen jegens Nijssen hoofdelijk voor het geheel gebonden.
ARTIKEL 7
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1
De rechten van intellectuele eigendom die rusten op door Nijssen aan de opdrachtnemer ter beschikking
gestelde stukken als bedoeld in artikel 2.1 sub a komen exclusief aan Nijssen of de principaal toe.
7.2
Voor zover de opdrachtnemer een intellectueel eigendomsrecht toekomt verleent hij Nijssen en / of de
principaal toestemming om op het betreffende subject wijzigingen aan te brengen en verstrekt in dat kader
alle noodzakelijke informatie.
7.3
De opdrachtnemer komt naast de prijs die hij voor de opdracht van Nijssen ontvangt geen (extra) vergoeding
toe voor en in verband met de overdracht van de in dit artikel genoemde rechten.
7.4
Nijssen of de principaal gelden als maker of ontwerper van de in artikel 7.1 bedoelde zaken, ook wanneer de
opdrachtnemer daarop wijzigingen heeft aangebracht.
7.5
De opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk op enig recht van
intellectuele eigendom van derden oplevert en vrijwaart Nijssen zonder enige beperking voor aanspraken
van derden wegens inbreuk op deze rechten.
ARTIKEL 8
GEHEIMHOUDINGSPLICHT
8.
De inhoud van deze overeenkomst c.a. is geheim. Indien de inhoud openbaar wordt en de opdrachtnemer
heeft onvoldoende maatregelen getroffen om openbaring te voorkomen, dan verbeurt hij een boete van
€10.000,-- (tienduizend EURO), onverminderd het recht van Nijssen op aanvullende schadevergoeding.
ARTIKEL 9
NON-CONCURRENTIE
9.1
De opdrachtnemer zal de principaal niet rechtstreeks noch door tussenkomst van een derde een prijsopgave of
aanbieding doen, ook niet wanneer die betrekking hebben op wijzigingen waarvoor door Nijssen met
principaal onderhandelingen worden gevoerd of een (hoofdaannemings)overeenkomst is aangegaan.
9.2
In het geval van overtreding van het eerste lid is opdrachtnemer gehouden Nijssen op eerste verzoek inzage
te verlenen in de door de principaal op basis van de aanbieding verstrekte opdracht en aan Nijssen
een gefixeerd schadevergoeding ad 50% van de betreffende opdrachtsom te betalen.
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ARTIKEL 10
KETENAANSPRAKELIJKHEID/INLENERSAANSPRAKELIJKHEID
10.1
Met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikel 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen
en artikel 35 van de Invorderingswet 1990) en de Wet Inlenersaansprakelijkheid (artikel 16a van de
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en artikel 34 van de Invorderingswet 1990), hierna gezamenlijk te
noemen: “de Wet” geldt het volgende.
10.2
Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt of
indien hij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde
arbeidskrachten, dienen de administratieve voorschriften conform de Wet strikt te worden nageleefd.
10.3
De opdrachtnemer is jegens Nijssen gehouden zijn verplichtingen, op grond van enige CAO, jegens
zijn werknemers deugdelijk na te komen.
10.4
Direct zodra de opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan zijn of hun
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Wet kunnen voldoen, stelt die Nijssen daarvan op de hoogte, bij gebreke
waarvan de opdrachtnemer jegens Nijssen van rechtswege in verzuim is. Nijssen is vanaf dat moment gerechtigd
om de overeenkomst onverwijld te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
10.5
De opdrachtnemer verstrekt aan Nijssen de volgende documenten/informatie van de werknemers, die uit
hoofde van de overeenkomst werkzaam zijn:
a.
de naam, adres en woonplaats;
b.
de geboortedatum;
c.
het sofinummer;
d.
een specificatie van de gewerkte uren;
e.
een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de werknemers;
f.
VCA-diploma.
10.6
De opdrachtnemer verstrekt aan Nijssen de naam van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(“UWV”), waarbij de opdrachtnemer is aangesloten alsmede zijn registratienummer bij het UWV en de
belastingdienst.
10.7
Indien sprake is van inzet van werknemers buiten Nederland, verstrekt de opdrachtnemer ongevraagd aan
Nijssen informatie over de sociale verzekeringspositie van de betreffende personen. Indien de werknemer
sociaal verzekerd is gebleven in diens woonland, verstrekt de opdrachtnemer aan Nijssen een kopie van een
geldige E101-verklaring als bewijs dat de werknemer in het buitenland verplicht sociaal verzekerd is gebleven.
10.8
Indien opdrachtnemer werknemers inzet waarvoor op grond van de vreemdelingenwetgeving een
tewerkstellingsvergunning vereist is, verstrekt de opdrachtnemer aan Nijssen een kopie van die vergunning
en een kopie van een geldige verblijfsvergunning.
10.9
Indien op grond van de overeenkomst en op grond van de informatie van de opdrachtnemer blijkt dat deze
opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren, overlegt de
opdrachtnemer aan de Nijssen een document waaruit blijkt dat de belastingdienst die status erkent.
10.10 De opdrachtnemer verstrekt aan Nijssen op verzoek een door de competente eenheid van de
Belastingdienst ondertekende en originele verklaring inzake betalingsgedrag keten- en
inlenersaansprakelijkheid van niet ouder dan twee maanden, gerekend vanaf het moment dat
opdrachtnemer en Nijssen een overeenkomst aangaan.
ARTIKEL 11
ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
11.1 De opdrachtnemer verplicht zich jegens Nijssen:
a.
Nijssen op verzoek de loonstaten dan wel de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken.
Desgevraagd levert de opdrachtnemer elke week een manurenregistratie in bij Nijssen, waarin
onder meer is opgenomen de naam en het adres van de werknemer, het registratienummer, het
bruto dagloon Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en het aantal gewerkte uren;
b.
Nijssen desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die
van zijn principaal;
c.
de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt aan Arbo- en milieubeleid van
Nijssen.
11.2
De opdrachtnemer zal de door Nijssen ter beschikking gestelde gegevens op fouten, omissies en
onduidelijkheden controleren en Nijssen op het bestaan ervan wijzen. Komt opdrachtnemer deze
waarschuwingsplicht niet na, dan is hij aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van deze fout,
omissie of onduidelijkheid.
ARTIKEL 12
UITBESTEDING
12.1
Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijssen, de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te besteden.
12.2
Ondanks overdracht of uitbesteding aan een derde blijft de opdrachtnemer jegens Nijssen gehouden de
overeengekomen prestatie te leveren.
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12.3

Op uitbesteding zijn de bepalingen uit artikel 10 en 11, voor zover in dit verband relevant, van
overeenkomstige toepassing en geldt de vrijwaringsverplichting als bedoeld in artikel 19.1.

ARTIKEL 13
INLENING VAN PERSONEEL
13.1
Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijssen bij de
uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking gestelde (uitgeleende) arbeidskrachten.
13.2
Bij inlening van arbeidskrachten als in vorig lid bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de bij of krachtens
artikel 16a Coördinatiewet Sociale Verzekeringen gestelde administratieve voorwaarden strikt na te leven
en geldt de vrijwaringverplichting als bedoeld in artikel 19.1.
13.3
Artikel 10.7 is van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 14
COMPENSATIE
14.1
Nijssen is gerechtigd tot compensatie van aan de opdrachtnemer enig verschuldigde bedrag, met hetgeen
zij zelf van de opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst.
14.2
In het geval van faillissement van de opdrachtnemer, is Nijssen gerechtigd, onverlet alle overige aanspraken
van Nijssen op opdrachtnemer op grond van de wet, 10% van de voor de opdracht overeengekomen prijs aan
Opdrachtnemer in rekening te brengen en te verrekenen met vorderingen van opdrachtnemer op Nijssen, zulks
als gefixeerde vergoeding voor het feit dat Nijssen als gevolg van het faillissement haar aanspraken uit garantie
niet meer zal kunnen uitoefenen.
ARTIKEL 15
VERZEKERING
15.1
De opdrachtnemer is verplicht de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens Nijssen of
derden te verzekeren. De op grond van dit artikel gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt ten
minste risico’s ter grootte van € 2.500.000,-- (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend EURO).
15.1
De opdrachtnemer zal alle zaken die hij van Nijssen onder zich heeft of zal ontvangen, verzekeren
tegen schade van welke aard dan ook, toegebracht gedurende de periode dat deze zich onder de
hoede van de opdrachtnemer bevinden.
15.2
Op verzoek van Nijssen verstrekt de opdrachtnemer kopieën van de verzekeringspolissen van de
verzekeringsmaatschappijen, alsmede bewijs van de betreffende premiebetalingen. Ingeval de
opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verzekeringsverplichtingen, is Nijssen gerechtigd
deze verplichtingen namens en voor rekening van de opdrachtnemer na te komen.
ARTIKEL 16
LEVERING CERTIFICATEN E.D.
16.1
Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden
verlangd, zal opdrachtnemer deze uiterlijk binnen 2 weken na levering van de zaken/oplevering van het werk
in het bezit van Nijssen stellen, tenzij in de overeenkomst een eerder tijdstip is genoemd. Bij gebreke hiervan
kan Nijssen de betaling opschorten totdat zij deze bescheiden heeft ontvangen.
ARTIKEL 17
GARANTIE
17.1
Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst of de wet garandeert de opdrachtnemer
gedurende de in de overeenkomst te bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode van vijf jaar geldt, dat de
geleverde zaken en het uitgevoerde werk inclusief de daarvoor gebruikte zaken zijn:
a.
van goede kwaliteit, zonder gebreken in ontwerp, constructie, montage en materiaal;
b.
in overeenstemming met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald;
c.
geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, en;
d.
conform de eisen die daaraan door of vanwege de overheid zijn gesteld.
17.2
Het bepaalde in lid 1 geldt met dien verstande dat, indien Nijssen vóór opdrachtverlening bekend maakt dat
zij op grond van het bestek jegens principaal gehouden is voor het geleverde c.q. opgeleverde (deel) van het
werk een bepaalde garantie te verstrekken, de opdrachtnemer verplicht is jegens Nijssen diezelfde garantie te
verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, in welk geval die
fabrieksgarantie geldt.
17.3
De in leden 1 en 2 bedoelde garanties gelden vanaf de dag van op- of aflevering van het werk door Nijssen
aan de principaal van het betreffende onderdeel van het werk. Onverminderd de overige aanspraken van
Nijssen, zal de opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening op
eerste aanzegging van en in overleg met Nijssen zo spoedig mogelijk herstellen.
17.4
Indien de opdrachtnemer het gebrek niet op eerste verzoek wegneemt, of wanneer opheffing van het gebrek
geen uitstel kan lijden, staat het Nijssen vrij, na schriftelijke kennisgeving, het ter zake nodige op kosten van
de opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren. Nijssen is gerechtigd deze kosten te verhalen op de
opdrachtnemer.
17.5
Na het verstrijken van de garantietermijn blijft de opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaren
aansprakelijk voor verborgen gebreken.
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ARTIKEL 18
INSPECTIE EN KEURING
18.1
Nijssen, de principaal en de directie van het werk hebben voor oplevering te allen tijde het recht de bestelde
of geleverde zaken en het in uitvoering zijnde werk – met inbegrip van de daarvoor gebruikte zaken – te
inspecteren of te keuren. Alsdan zal de opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor
redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
18.2
De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer ingeval deze zaken of het werk
worden afgekeurd.
18.3
Wanneer het in uitvoering zijnde werk of een geleverde zaak in de zin van dit artikel wordt gekeurd, dan
heeft goedkeuring of niet-afkeuring geen overgang van risico tot gevolg.
18.4
Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid,
zoals deze voortvloeit uit deze overeenkomst of de wet.
ARTIKEL 19
VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID
19.1
De opdrachtnemer is aansprakelijk – en vrijwaart Nijssen - voor ieder financieel nadeel dat Nijssen lijdt
doordat opdrachtnemer zijn contractuele of wettelijke verplichtingen niet deugdelijk nakomt of dat het gevolg
is van een onrechtmatig daad van opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde.
19.2
In geval van aan opzet grenzende roekeloosheid vergoedt de opdrachtnemer ook de bedrijfsschade die
Nijssen of de principaal of anderen lijden.
19.3
De opdrachtnemer aanvaardt dat Nijssen niet aansprakelijk is voor kosten of schaden die bij hem ontstaan
als gevolg van vertraging van het werk door welke oorzaak ook.
19.4
Nijssen is bevoegd om op grond van dit artikel aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met
hetgeen Nijssen aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Artikel 14.1 is van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 20
GEHELE OF GEDEELTELIJKE ONTBINDING
20.1
In de volgende gevallen is de opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is Nijssen gerechtigd om,
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding:
a. indien de opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet deugdelijk nakomt,
zodat onder meer vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat of te duchten is;
b. indien de opdrachtnemer zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. indien de opdrachtnemer failliet wordt verklaard of (voorlopige) surseance verkrijgt;
d. indien één of meer van de zaken van de opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;
e. indien de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel
of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er
anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
f. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtnemer, conservatoir of
executoriaal beslag wordt gelegd;
g. indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet kan
nakomen;
h. indien de opdrachtnemer komt te overlijden;
i. indien op grond van de audit als bedoeld in artikel 3 lid 3 is gebleken dat opdrachtnemer, diens
medewerkers of de door hem ingeschakelde onderaannemers, zelfstandigen zonder personeel of
leveranciers, bij de uitvoering van de overeenkomst niet de normen in acht hebben genomen die
zijn neergelegd in de van toepassing zijnde gedragscode, waardoor is gehandeld in strijd met die
gedragscode, ook wanneer dit handelen naar objectieve maatstaven bezien niet dermate ernstig is
dat dit een gehele of gedeeltelijke ontbinding rechtvaardigt.
20.2
Indien een partij gebruik maakt van het in het voorafgaande lid bedoelde recht, wordt de wederpartij
schriftelijk of langs elektronische weg in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst.
20.3
Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Nijssen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en
kosten het recht naar haar keuze:
a. de reeds geleverde zaken / het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtnemer te
retourneren / af te breken en de voor deze zaken / dit werk reeds gedane betalingen terug te
vorderen;
b. de overeenkomst zelf, of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving,
met gebruikmaking van het reeds door de opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werk en de door
de opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel en dergelijke, al dan niet tegen een achteraf
overeen te komen redelijke vergoeding.
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20.4
20.5

De vorderingen die Nijssen ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen,
inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn terstond geheel opeisbaar.
Ingeval van aansprakelijkheid van Nijssen jegens de opdrachtnemer is Nijssen nimmer gehouden om
meer schade te vergoeden dan aan haar op grond van enige verzekering, vermeerderd met haar eigen
risico, of door haar principaal wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 21
OPSCHORTINGRECHTEN
21.1
De opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te
schorten of zijn retentierecht uit te oefenen, indien en voor zover door de uitoefening daarvan de tijdige
oplevering van werk, waarvoor de levering(en) en/of de werkzaamheden bestemd zijn, vertraagd wordt.
21.2
Nijssen mag haar betalingsverplichting opschorten indien de opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort
dreigt te schieten in de nakoming van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen, ongeacht of deze
tekortkoming aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, alsmede in de in deze voorwaarden
uitdrukkelijk genoemde gevallen.
21.3
Indien Nijssen op grond van de haar op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft
gemeend haar verplichtingen te mogen opschorten, is Nijssen niet verplicht tot enige schadevergoeding
aan de opdrachtnemer indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van Nijssen op haar
opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest.
ARTIKEL 22
VERBOD VAN CESSIE EN VERPANDING VAN VORDERINGEN
22.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Nijssen is het de opdrachtnemer niet toegestaan
vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met Nijssen heeft of zal verkrijgen
(waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen
en loonbelasting, waarvoor Nijssen in gevolge de Wet aansprakelijk is) aan derden te cederen, te
verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.
ARTIKEL 23
FACTURERING
23.1
De door de opdrachtnemer aan Nijssen te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij
of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. De opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor
de inhoud en de juistheid van de facturen. De opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde
factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden.
a. het werk- of contractnummer van het betreffende werk;
b. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
c. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
d. de omvang van de loonsom Coördinatiewet Sociale Verzekeringen opgenomen in het
gefactureerde bedrag;
e. naam, adres, woonplaats en het omzetbelastingnummer van de onderaannemer;
f. een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit
Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid met vermelding van
‘omzetbelasting verlegd’ en het omzetbelastingnummer van de Nijssen. Indien niet toepasselijk
met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting;
g. de naam van de Uitvoeringsinstelling van het UWV het registratienummer van de opdrachtnemer
conform het bepaalde in artikel 10 lid 6;
h. het loonbelastingnummer van de opdrachtnemer;
i.
het nummer van de g-rekening van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 10.
23.2
De opdrachtnemer dient haar facturen bij Nijssen in met vermelding van het door Nijssen
aangegeven project- en ordernummer alsmede de datum van de opdracht.
23.3
De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van Nijssen voor akkoord
getekende uitvoerings- en / of ontvangstbonnen.
23.4
De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
23.5
Facturen die niet aan de hier gestelde eisen voldoen zullen niet opeisbaar worden.
23.6
De opdrachtnemer is gehouden zijn eindafrekening binnen 4 weken na oplevering van het werk of na zijn laatste
aflevering bij Nijssen in te dienen. Indien de opdrachtnemer de eindafrekening na deze periode en na te zijn
gemaand, niet heeft ingediend, heeft de opdrachtnemer geen recht meer op betaling van het bedrag van een
eventueel positief saldo van de eindafrekening. Indien principaal en Nijssen een onderhoudstermijn zijn
overeengekomen, dient de eindafrekening binnen 4 weken na afloop van die onderhoudstermijn te zijn
ingediend.
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ARTIKEL 24
BETALING
24.1
De betalingen zullen geschieden op basis van het met de principaal overeengekomen, en bij
gebreke daarvan, het met de opdrachtnemer overeengekomen termijnschema.
24.2
Wanneer geen termijnschema is overeengekomen, dan wordt betaald in vijf gelijke termijnen, naar
stand van de voortgang van het werk of na de laatste levering.
24.3
Nijssen is slechts verplicht tot betaling na:
a. levering van de zaken conform de overeenkomst en goedkeuring van Nijssen, en;
b. ontvangst door Nijssen van een factuur conform het bepaalde in artikel 23.
24.4
Betaling geschiedt binnen 30 dagen na het moment waarop aan alle in het vorige lid genoemde vereisten
is voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en mits Nijssen in het bezit is gesteld van een door
opdrachtnemer ondertekende opdracht tot levering en / of (onder)aannemingsovereenkomst.
24.5
Indien is overeengekomen dat Nijssen bedragen bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft Nijssen te allen
tijde het recht van de opdrachtnemer een, naar haar oordeel genoegzame zekerheidsstelling voor deze
bedragen te verlangen. Dat betekent dat op eerste verzoek van Nijssen een aan haar eisen
beantwoordende bankgarantie (zonder expiratiedatum) ter hoogte van de vooruitbetaalde bedragen wordt
verstrekt waarvan de opdrachtnemer de kosten draagt en die verstrekt wordt door een in Nederland
gevestigde bank waarvan de kredietwaardigheid ten minste gelijk is aan de op een na hoogst
gewaardeerde Nederlandse bank.
24.6
Termijnbetalingen of betaling door Nijssen voor de geleverde goedgekeurde zaken ontslaan de
opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de
overeenkomst of de wet en houdt geen goedkeuring van hoeveelheden of geleverde kwaliteit in.
24.7
Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, is Nijssen tot geen enkele vergoeding
gehouden, behoudens tot betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen voor zover die Nijssen
tot nut zijn geweest. Indien de tekortkoming de opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze betaling
geschiedt onder aftrek van de schade en kosten die Nijssen als gevolg van de toerekenbare tekortkoming
lijdt en/of zal lijden.
ARTIKEL 25
GESCHILLENBESLECHTING: TOEPASSELIJK RECHT
25.1
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 een van de partijen
als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in
Nederland overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het
door de opdrachtnemer aangenomen werk luiden, tenzij Nijssen ervoor kiest om een geschil aan de
burgerlijke rechter voor te leggen.
25.2
Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen tot het uitlokken van voorlopige
voorzieningen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding dan wel tot het nemen
van conservatoire maatregelen.
25.3
Op de verhouding tussen Nijssen en de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
25.4
Tussen partijen geldt het Nederlands als rechtstaal: alle mededelingen, aanzeggingen en
gerechtelijke stukken dienen in het Nederlands te zijn gesteld. Anderstalige juridische stukken blijven
zonder rechtsgevolg.
BIJZONDER GEDEELTE A: Inkoopvoorwaarden
ARTIKEL 26
WIJZE VAN LEVERING
26.1
De kosten van laden, transport, lossen en tassen voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
26.2
Lossen en tassen buiten de normale werktijden van Nijssen kan alleen plaatsvinden na diens
voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald.
26.3
De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt en mogen niet voorzien zijn van reclame-uitingen. De
opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door
onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.
ARTIKEL 27
PLAATS VAN LEVERING
27.1
De opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats zoals vermeld in de overeenkomst. Is geen
zodanige plaats afgesproken, dan geschiedt levering op de bouwplaats, waarbij de exacte plaats van
levering op de bouwplaats wordt bepaald in nauw overleg met Nijssen.
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27.2

Indien Nijssen vóór de levering verlangt, dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats
worden geleverd, zal de opdrachtnemer gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs
van hem verlangd kan worden.

ARTIKEL 28
TIJDSTIP VAN LEVERING
28.1
De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden dan wel plaats te
vinden overeenkomstig het door Nijssen vastgestelde schema.
28.2
De opdrachtnemer is gebonden aan het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip van levering, dan wel het
door Nijssen vastgestelde leveringsschema, met dien verstande dat Nijssen gerechtigd is het tijdstip c.q.
het schema van levering nader vast te stellen door afroep en daarmee in te passen in de voortgang van
het werk, zonder dat dit de opdrachtnemer evenwel aanspraak geeft op prijswijziging of enig andere vorm
van vergoeding.
28.3
Nijssen is daarnaast gerechtigd indien de voortgang van het werk zulks vereist, de volgorde van de
door opdrachtnemer te verrichten leveringen nader te bepalen ook indien in de overeenkomst een
bepaalde volgorde is opgenomen.
28.4
Indien om welke reden ook Nijssen niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip via het
vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle
redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn. Nijssen zal
dan gehouden zijn voor de bemoeienissen van de opdrachtnemer een redelijke vergoeding voor de kosten
te betalen.
28.5
Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de overeenkomst vermelde tijdstip dan
wel conform het door Nijssen vastgestelde leveringsschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Nijssen
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
28.6
De opdrachtnemer is jegens Nijssen aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom,
die door de principaal en/of bouwdirectie aan Nijssen worden gegeven wegens te late oplevering van
(gedeelten van) het werk, ten gevolge van aan de opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. Nijssen heeft
het recht deze boetes of kortingen te verhalen op de opdrachtnemer, eventueel door verrekening ervan
met betalingen die zij aan de opdrachtnemer is verschuldigd.
28.7
Onverminderd het recht van Nijssen om te harer keuze en beoordeling nakoming van de overeenkomst
eventueel met schadevergoeding te vorderen, heeft Nijssen het recht indien de levering(en) niet op het
overeengekomen tijdstip via het overeengekomen tijdschema plaats vindt(en), de overeenkomst conform
artikel 20 van deze algemene voorwaarden ontbinden.
ARTIKEL 29
HOEVEELHEDEN
29.1
Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in
de overeenkomst vermelde hoeveelheden vast en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dient
opdrachtnemer, zonder dat dit hem recht geeft op prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te
worden geleverd als het werk vereist.
ARTIKEL 30
EIGENDOMSOVERGANG
30.1
Al hetgeen de opdrachtnemer door de levering door derden, door natrekking, door vermenging of door
zaaksvorming of anderszins, op welke wijze dan ook verkrijgt en bestemd is voorbewerking of verwerking
in het kader van de uitvoering van deze opdracht of voor aflevering op de bouwplaats wordt door hem (als
houder) voor Nijssen (als eigenaar) gehouden.
30.2
Al hetgeen door de aflevering door derden, door natrekking, door vermenging of door zaaksvorming of
anderszins, op welke wijze dan ook in het bezit van de opdrachtnemer komt of is gekomen en bestemd is of
wordt voor bewerking of verwerking in het kader van de uitvoering van deze opdracht of voor aflevering op de
bouwplaats wordt onmiddellijk door hem (als houder) voor Nijssen (als eigenaar) gehouden.
30.3
Alle toekomstige zaken die de opdrachtnemer verkrijgt en die bestemd zijn voor de uitvoering van de opdracht
of voor aflevering op de bouwplaats, worden bij het sluiten van de overeenkomst bij voorbaat door de
opdrachtnemer aan Nijssen geleverd en aan hem in eigendom overgedragen. De opdrachtnemer houdt die
zaken vanaf het moment van verkrijging voor Nijssen als eigenaar. Nijssen aanvaardt de levering, onder de
ontbindende voorwaarde dat de betreffende zaken door haar worden gekeurd en goedgekeurd.
30.4
De opdrachtnemer verplicht zich voorts hierbij tegenover Nijssen de door haar voor Nijssen gehouden zaken
onmiddellijk na ontvangst op zodanige wijze te merken, te registreren en te administreren en gemerkt,
geregistreerd en geadministreerd te houden dat de door hem voor Nijssen gehouden zaken te allen tijde
geïdentificeerd en geïndividualiseerd kunnen worden als zijnde voor bestemd voor bewerking of verwerking in
het kader van de uitvoering van deze opdracht of voor aflevering op de bouwplaats als hiervoor bedoeld en op
eerste verzoek van Nijssen aanwijzing te doen van die zaken en de betreffende zaken aan Nijssen af en over
te geven.

V 2.0 | 2019 - juli

Pagina 8 van 12

ARTIKEL 31
ACCEPTATIE EN WEIGERING
31.1
De levering wordt eerst geacht door de Nijssen te zijn aanvaard, wanneer de levering is goedgekeurd.
Tot een maand na datum van levering hebben Nijssen en/of haar principaal en/of de directie van het
werk de bevoegdheid het geleverde af te keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden
gereclameerd, indien en voor zover deze door de opdrachtnemer mochten worden toegepast, tegenover
Nijssen niet gelden.
31.2
Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de
geleverde zaken. Indien zaken gepakt en gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en
aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli.
31.3
Ingeval van afkeuring stelt Nijssen de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis. De opdrachtnemer
zal afgekeurde zaken op eerste verzoek afvoeren. Bij gebrek van verwijdering van de afgekeurde zaken
is Nijssen gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de opdrachtnemer te retourneren.
31.4
Onverminderd het recht van Nijssen om te harer keuze de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en
eventuele schadevergoeding te vorderen, heeft Nijssen na afkeuring het recht binnen een door haar te
stellen termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot
enige extra vergoeding gehouden te zijn.
31.5
Nijssen is gerechtigd de betaling van afgekeurde zaken op te schorten.
31.6
De geleverde zaken worden vrij van reclame-uitingen geleverd. Bij overtreding van deze bepaling heeft
Nijssen het recht de zaken af te keuren of te verlangen dat de reclame-uitingen terstond bij constatering
worden verwijderd. Dit geldt evenzo na acceptatie van de zaken of na oplevering van het werk, wanneer
op de reclame-uitingen geen acht is geslagen.
ARTIKEL 32
RETOURZENDINGEN; EMBALLAGE
32.1
Wanneer generieke materialen door wijzigingen in het bestek, of andere buiten schuld van Nijssen
liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door de opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs
worden teruggenomen.
32.2
Tenzij anders overeengekomen, wordt de emballage van de door de opdrachtnemer geleverde en terug
te nemen zaken door Nijssen niet betaald.
32.3
De opdrachtnemer zal de eventueel betaalde emballage van de zaken op eerste verzoek van
Nijssen terugnemen onder restitutie van de aan Nijssen ter zake in rekening gebrachte kosten.
ARTIKEL 33
PRIJS
33.1
Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en is exclusief B.T.W. Geen
verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen en prijzen, tenzij anders is overeengekomen.
33.2
Alle prijzen gelden voor levering van de zaken franco op de in artikel 227 en 28 bedoelde plaats en tijd
en zijn inclusief alle kosten van emballage, inladen, transport, uitladen van de zaken en kosten van
verzekering, echter exclusief B.T.W.
BIJZONDER GEDEELTE B: Onderaannemingsvoorwaarden
ARTIKEL 34
ALGEMEEN
34.
De artikelen 7:751 en 7:761 lid 1 BW zijn niet van toepassing. Artikel 7:764 lid 2 BW is niet van toepassing:
bepalend voor hetgeen de opdrachtnemer bij opzegging toekomt is de mate waarin Nijssen bij de
geleverde prestatie gebaat is.
ARTIKEL 35
AANVANG, UITVOERING EN OPLEVERING VAN HET WERK
35.1
De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de
overeenkomst. De opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van Nijssen ontvangen tijdschema en
levert het werk op, op het tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst. Indien geen opleveringsdatum is bepaald,
dan dient het werk zo te worden uitgevoerd dat zij de ingebruikneming van het werk niet hinderen.
35.2
Nijssen heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat
wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade
en kosten te zijn gehouden.
35.3
Onder oplevering wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: beproeving als hierna bedoeld.
35.4
De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd wordt uitgedrukt in werkbare dagen of door een
bepaalde dag te noemen.
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35.5
35.6
35.7

35.8

35.9

35.10

35.11

Meerwerk leidt alleen dan tot termijnsverlenging indien een meerwerkofferte vergezeld gaat met een
onderbouwd verzoek tot termijnsverlenging dat door Nijssen is gehonoreerd.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 is
opgenomen en goedgekeurd.
Ongeacht keuring of ingebruikneming is het werk tot de datum van oplevering voor risico van de
opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan van Nijssen verlangen dat de staat van het werk voor
ingebruikneming wordt vastgelegd.
Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het
overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Nijssen hiervan onmiddellijk schriftelijk in
kennis te stellen.
Opdrachtnemer is jegens Nijssen aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de principaal
en/of (bouw)directie aan Nijssen worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk
ten gevolge van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen vertraging.
Indien geen boete of korting wegens overschrijding van de overeengekomen oplevertermijn of –datum is
bepaald, is opdrachtnemer aan Nijssen een korting per kalenderdag of deel daarvan verschuldigd ad 1
procent per week over de contractsom, met een maximum van 10%, en onverminderd het recht van
Nijssen op aanvullende schadevergoeding.
Onverminderd het recht van Nijssen op de in dit artikel genoemde korting en schadevergoeding, heeft
Nijssen het recht bij vertraging in de oplevering van het werk, alsmede in het geval naar haar oordeel het
werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig
artikel 20 van deze voorwaarden, zonder jegens de opdrachtnemer tot vergoeding van schade of kosten
gehouden te zijn. De als gevolg daarvan door Nijssen aan derden te betalen uitvoeringskosten, vermeerderd
met een opslag van 30% ter vergoeding van interne kosten, komen voor rekening van opdrachtnemer en
mogen worden verrekend.

ARTIKEL 36
OPNEMING EN GOEDKEURING
36.1
Bij oplevering zal het werk voldoen aan de wettelijke en de overeengekomen eisen en de eisen van goed
en deugdelijk werk. Wanneer het werk een technische installatie betreft geldt aanvullend dat deze conform
de expliciet overeengekomen of impliciet uit het bestek af te leiden prestatienormen en wettelijke normen
dient te werken.
36.2
Opneming van het werk geschiedt op een – tot Nijssen – gerichte aanvrage van de opdrachtnemer waarin
de opdrachtnemer aangeeft op welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvrage geschiedt schriftelijk,
tenzij anders overeengekomen en met inachtneming van een termijn van een week.
36.3
De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten
minste drie dagen voor de opneming kenbaar gemaakt. Nijssen kan verlangen dat de opdrachtnemer
of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is.
36.4
Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of het al
dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de
goedkeuring. De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
36.5
Na afkeuring geschiedt de her-opneming conform bovengenoemde bepalingen.
36.6
De opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van Nijssen
herstellen of vervangen, zonder dat Nijssen tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd
het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.
36.7
Opneming of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid,
zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of de wet.
36.8
Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Nijssen voorts het recht de betaling van de op
dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.
36.9
Beproeving van het technisch installatiewerk of een of meer onderdelen daarvan vindt plaats indien dat
volgt uit de aard van het werk. Beproeving geschiedt door de opdrachtnemer in aanwezigheid van Nijssen,
eventueel in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het technisch installatiewerk, of
het betreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen voor zover dat op het tijdstip van beproeving mogelijk is.
36.10 Het tijdstip van beproeving wordt in overleg vastgesteld. Indien een gezamenlijke dagbepaling niet
mogelijk is, dan stelt de opdrachtnemer het vast, met inachtneming van een termijn van 8 dagen.
36.11 De opdrachtnemer stelt het voor de beproeving benodigde personeel en materieel ter beschikking.
36.12 De (meet)resultaten van de beproeving worden binnen 8 dagen aan de opdrachtnemer ter beschikking
gesteld en door beide partijen ondertekend, waarmee de resultaten vaststaan.
36.13 Wanneer op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technisch installatiewerk, op het gebied,
bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de opdrachtnemer
nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze beproeving zijn de
voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
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36.14

Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technisch installatiewerk, op het gebied
betstreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het technisch
installatiewerk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het technische installatiewerk plaats
zoals bedoeld in lid tot en met 4 van dit artikel.

ARTIKEL 37
ONDERHOUDSTERMIJN
37.1
De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden en vangt aan de dag na oplevering van het gehele in de
hoofdaannemingsovereenkomst omschreven werk aan de principaal of direct na ingebruikneming.
37.2
De opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op
eerste aanzegging van Nijssen voor eigen rekening tot genoegen van Nijssen en binnen een door
Nijssen in billijkheid te stellen termijn te herstellen.
37.3
Na afloop van de onderhoudstermijn kan Nijssen ervoor opteren om het werk wederom op te nemen om te
constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
ARTIKEL 38
PRIJS, MEERWERK EN HOEVEELHEID
38.1
De in de overeenkomst vermelde prijs is vast en omvat de voorbereiding, engineering en uitvoering van
alle werkzaamheden en de levering van alle (hulp)materialen die nodig zijn om tot oplevering te kunnen
komen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er zal geen verrekening plaatsvinden
van wijzigingen van lonen, prijzen, materialen e.d.
38.2
De opdrachtnemer zal Nijssen alleen meerwerk in rekening kunnen brengen indien en voor zover de
Nijssen hem voor de uitvoering van dit meerwerk uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft verstrekt.
38.3
Nijssen heeft te allen tijde het recht om minderwerk met de opdrachtsom te verrekenen, ook indien het
werkzaamheden betreft die, hoewel opgedragen aan opdrachtnemer, niet door opdrachtnemer maar,
anders dan in opdracht van opdrachtnemer, door een derde zijn uitgevoerd.
38.4
Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in
de overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient zonder dat de
opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden
geleverd als het werk vereist.
ARTIKEL 39
WETTEN, VOORSCHRIFTEN, VERGUNNINGEN
39.1
De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven voorschriften,
welke Nijssen krachtens de door haar met de principaal gesloten hoofdaannemingsovereenkomst bij de
uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort
na te leven en in acht te nemen.
39.2
De opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften betrekking hebbende op de
door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals Nijssen deze zou
moeten naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. De
opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan Nijssen vergoeden
en Nijssen vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen
maatregelen ter handhaving van die voorschriften.
39.3
De opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met de uitvoering van zijn opdracht eventueel
vereiste vergunningen. Tevens zorgt hij dat de door hem eventueel in te schakelen
onderaannemers beschikken over de vereiste vergunningen.
ARTIKEL 40
SCHADE AAN OF VERLIES VAN ZAKEN
40.1
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen, -constructies, materieel alsmede de nog
niet in het werk opgenomen zaken die door de opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder
schade door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting.
40.2
Indien door Nijssen of de principaal ten behoeve van de bouw een ‘Construction All Risks’ verzekering (CAR) is
afgesloten, waarop de opdrachtnemer is meeverzekerd, kan de opdrachtnemer Nijssen verzoeken haar een
kopie van het certificaat van de verzekering (CAR) te verstrekken. De opdrachtnemer draagt mede de
verplichtingen die door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede)verzekerden worden opgelegd. Het eigen risico
dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van de opdrachtnemer.
ARTIKEL 41
ORGANISATIE BOUWPLAATS
41.1
De voertaal op de bouwplaats is Nederlands. Nijssen is gerechtigd om van opdrachtnemer te verlangen
dat medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, te vervangen door personen die het
Nederlands wel beheersen.
41.2
De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend die door Nijssen gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
Nijssen kan echter de principaal (of diens gemachtigde) schriftelijk verzoeken na overleg met de
opdrachtnemer, diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de opdrachtnemer te geven. De
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41.3

41.4

41.5

41.6
41.7

41.8

41.9

opdrachtnemer geeft eerst na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van bedoeld verzoek gevolg
aan deze rechtstreekse door of namens principaal gegeven orders en aanwijzingen. Op het moment dat
de opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen van de principaal of diens gemachtigde ontvangt
zonder dat hij bedoelde schriftelijke kennisgeving van Nijssen heeft ontvangen, is de opdrachtnemer
verplicht zulks onverwijld schriftelijk mee te delen aan de Nijssen.
De opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de
eventueel door Nijssen ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere
voor wat betreft de opslag en de veiligheid van materiaal en de veiligheid van uit te voeren werk.
Algemeen of ter plaatse van het werk, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of
feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de
opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit
voortvloeiende meerkosten blijven voor de opdrachtnemer. Dit laatste geldt eveneens indien door staking
bij Nijssen of bij derden, daaronder begrepen de principaal, niet van de diensten van de opdrachtnemer
gebruik gemaakt kan worden.
De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen binnen de op de bouwplaats
geldende werktijden te geschieden, waarbij de (werknemers van de) opdrachtnemer zich aanpast aan de
vakantie-, werk- en schafttijden van de Nijssen. Indien de Nijssen zulks verlangt gedurende het winterseizoen
door te werken, is de opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
Nijssen heeft de bevoegdheid werknemers van de opdrachtnemer de toegang tot de bouwplaats te
ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.
Tenzij de opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter plaatse is, dient tijdens de uitvoering van
zijn werkzaamheden steeds een persoon aanwezig te zijn die de opdracht heeft orders en aanwijzingen
van of namens Nijssen op te volgen en deze onverwijld aan Nijssen of diens gemachtigde over te
brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij de uitvoerder van Nijssen en bij de
eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van
de werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van Nijssen.
De opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de bouwplaats. Met name is hij
verplicht voor eigen rekening het bij zijn werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder
gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant materiaal en
verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te ruimen. Opruiming van het vrijgekomen puin etc.
geschiedt in containers van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling
op eigen risico aangewezen parkeerruimte.
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