ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INKOOP EN UITBESTEDING VAN VWS PIPELINE CONTROL BV
Versie december 2005
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam

In deze Algemene Voorwaarden voor inkoop en uitbesteding wordt verstaan onder:
Opdrachtgever

Aanbieder
Opdrachtnemer
Leverantie
Overeenkomst
Opdracht

: VWS Pipeline Control bv (PLC) gevestigd te Sliedrecht en alle met haar gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen; voor zover die rechtspersonen en ondernemingen deze Algemene Voorwaarden voor
voor Inkoop en Uitbesteding van toepassing verklaren op hun rechtsverhouding met hun leveranciers/
onderaannemers.
: De partij bij wie PLC prijs aanvraagt teneinde zaken te leveren, diensten te verrichten alsmede werkzaamheden uit te voeren in onderaanneming;
: De partij waarmee PLC een overeenkomst heeft gesloten teneinde zaken te leveren, diensten te verrichten
alsmede werkzaamheden uit te voeren in onderaanneming;
: De zaken te leveren, de diensten te verrichten alsmede de werkzaamheden uit te voeren in onderaanneming;
: De tussen PLC en opdrachtnemer gesloten overeenkomst inclusief alle daarbij behorende documenten en
bijlagen, waarop voor een bepaalde prijs en op de voorwaarden van PLC het door PLC gevraagde wordt
gerealiseerd;
: Het voor een bepaalde prijs op zich nemen om het door PLC gevraagde conform de overeenkomst te
realiseren.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1

Op alle aanvragen en/of opdrachten van PLC zijn, voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, uitsluitend van toepassing alsware zij
daarin letterlijk opgenomen:
a. deze Algemene Voorwaarden voor inkoop en uitbesteding;
b. de bepalingen van het bestek, in verband waarmee de
opdracht gegeven wordt, alsmede de daarbij behorende tekeningen, detailtekeningen, normen en overige
documenten;
c. de inhoud van het (de) proces(sen)-verbaal en/of staten van aanwijzing, alsmede van alle eventuele
veranderingen of aanvullingen van het bestek.
In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en stukken bedoeld onder b. en c. in dit artikel,
prevaleren de onder b. en c. bedoelde stukken.
Algemene bijzondere voorwaarden van de opdrachtnemer
zijn op de door PLC verstrekte opdracht niet van toepassing tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk door PLC zijn
aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
die de aanbieder en/of leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door PLC aanvaarde
voorwaarden gelden alleen voor de opdracht ten aanzien
waarvan zij is overeengekomen.
De opdrachtnemer die eenmaal met PLC op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht
stilzwijgend te zijn akkoord gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later tussen
opdrachtnemer en PLC gesloten overeenkomsten.
PLC biedt aanbieder en/of opdrachtnemer te allen tijde de
redelijke mogelijkheid om van haar algemene voorwaarden voor inkoop en uitbesteding kennis te nemen door
deze (op verzoek) toe te sturen en deze ter inzage te houden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Rotterdam.

al zodanige gegevens welke voor het nemen van een beslissing tot opdracht noodzakelijk zijn.
2.3

Indien de opdracht niet binnen de geldigheidstermijn van
de aanbieding, dan wel indien de opdracht qua inhoud afwijkt van de aan PLC gedane aanbieding, dan komt de
overeenkomst eerst tot stand indien en zodra de aanbieder de ontvangen opdracht schriftelijk heeft aanvaardt.
2.4

Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en normen, welke de
uitvoering van de opdracht raken.

2.5

Wijzigingen van en aanvulling op de opdracht zijn slechts
bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6

Opdrachten worden door PLC uitsluitend verstrekt onder
de ontbindende respectievelijk opschortende voorwaarde
van goedkeuring door opdrachtgever van PLC respectievelijk dat het werk in verband waarmede de opdracht
wordt gegeven daadwerkelijk en geheel doorgang vindt.

Artikel 3 – “Uitbesteding”
3.1

Zonder PLC ’s uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
is uitbesteding en/of onderaanbesteding door de opdrachtnemer niet toegestaan. Toestemming van PLC laat
de verplichting van de opdrachtnemer uit overeenkomst
onverlet.

3.2

Indien de opdrachtnemer het werk met inachtneming van
artikel 3.1- geheel of gedeeltelijk -opdraagt aan een andere leverancier/onderaannemer, dient hij daarvan een
schriftelijke overeenkomst op te stellen. Van deze overeenkomst dienen deze algemene voorwaarden deel uit te
maken, opdat c.q. alsof de opdrachtgevende daarin de
rechtspositie inneemt van PLC en de leverancier / onderaannemer die van de opdrachtnemer van PLC.

Artikel 2 – Aanbieding en opdracht
2.1

Een aan PLC gerichte schriftelijke aanbieding bindt de
aanbieder gedurende de termijn als vermeld in de aanbieding, welke termijn niet korter zal zijn dan 4 weken na
datum / dagtekening van de aanbieding.

2.2

De aanbieding dient conform de aanvraag te zijn en vermeldt in ieder geval prijs, levertijd en garantietermijn met
betrekking tot de aan PLC aangeboden leverantie, als ook

De overeenkomst geldt als gesloten:
a. wanneer de door opdrachtnemer ondertekende kopie
opdracht door PLC ontvangen is;
b. wanneer de opdrachtnemer met de uitvoering van de
opdracht is begonnen zonder de ondertekende kopie
opdracht te hebben geretourneerd en hij binnen 8 dagen geen schriftelijke bezwaren tegen de inhoud van
de opdracht heeft ingediend;
c. wanneer een mondelinge opdracht door PLC dan wel
opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd dan wel op
die datum waarop opdrachtnemer kennelijk uitvoering
geeft aan de gegeven mondelinge opdracht.
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3.3

opdrachtnemer van PLC ter beschikking zijn gesteld of
verstrekt. Onder ‘specificatie’ zal worden verstaan, de
technische beschrijving van de goederen c.q. het werk
c.q. de door PLC opgestelde c.q. aanvaarde eisen van
kwaliteitsborging, zoals opgenomen in de overeenkomst, waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen
of bij gebreke daarvan die tussen partijen of anders
algemeen gebruikelijk is.
d. in staat zijn de prestaties te leveren zoals in de opdracht omschreven c.q. geschikt te zijn voor het doel
waarvoor de zaken/het werk bestand zijn/is.

De opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van
ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten.

Artikel 4 – Levering, verpakking en verzending
4.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de
levering franco op de plaats welke door PLC in haar opdracht is vermeld. Indien PLC voorafgaand aan de
levering verlangt, dat de zaken op een andere dan de door
haar in opdracht genoemde plaats worden geleverd, zal
de opdrachtnemer gebonden zijn aan dit verzoek te voldoen, in zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan
worden. De door PLC gekochte zaken worden door of in
opdracht van opdrachtnemer, getransporteerd voor zijn
rekening en risico. Opdrachtnemer draagt zorg voor behoorlijke verpakking van de door PLC gekochte zaken.
Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport
en/of bij het lossen zijn voor rekening van opdrachtnemer,
tenzij opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan
door schuld van PLC.

4.2

Levering dient plaats te vinden op het in de opdracht gestelde tijdstip c.q. overeenkomstig een door PLC in haar
opdracht omschreven tijdschema. Het lossen dient plaats
te vinden binnen de normale werktijden van PLC. Het lossen buiten de normale werktijden van PLC kan alleen
plaatsvinden na PLC’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

4.3

Indien PLC , om welke reden dan ook, niet in staat is de
zaken op het overeengekomen tijdstip c.q. op de tijdstippen als voorzien in het door PLC vastgestelde tijdschema
in ontvangst te nemen, dan zal de opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen
treffen om beschadiging c.q. achteruitgang in kwaliteit te
voorkomen, dit tot aan het moment waarop de levering
plaatsvindt. De daardoor voor de opdrachtnemer ontstane
aantoonbare noodzakelijke meerkosten worden door PLC
gedragen.

4.4

De overeengekomen levertijd c.q. de tijdstippen als voorzien in het leveringsschema bindt de opdrachtnemer met
dien verstande dat PLC het recht heeft, dit zonder dat de
opdrachtnemer aanspraak kan maken op prijswijziging of
enige aanvullende vergoeding, het moment van levering
nader vast te stellen op een later tijdstip dan eerder overeengekomen, mits zodanig later tijdstip niet opschuift met
meer dan drie maanden.

4.5

De eigendom van de zaken gaat over op PLC direct bij levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.6

Tenzij anders overeengekomen wordt de emballage van
de geleverde zaken aan PLC niet in rekening gebracht.
Indien vergoeding ten aanzien van de emballage is overeengekomen, dan neemt opdrachtnemer de door PLC
betaalde emballage op het eerste schriftelijke verzoek van
PLC terug, dit onder restitutie van de aan PLC terzake in
rekening gebrachte en door PLC inmiddels betaalde kosten. Milieu belastende emballage blijft eigendom van de
opdrachtnemer.

5.2

Opdrachtnemer zal uitsluitend de door PLC gegeven orders en aanwijzingen opvolgen en zich onthouden van het
doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van PLC voor uitbereiding of wijzigingen van het
werk of leverantie van PLC.

5.3

Op opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht. Indien
opdrachtnemer in door PLC gegeven orders en/of aanwijzingen c.q. ter beschikking gestelde tekeningen,
beschrijvingen en dergelijke, fouten en/of onduidelijkheden
ontdekt, is hij verplicht deze zo spoedig mogelijk schriftelijk
ter kennis te brengen van PLC. Indien de opdrachtnemer
daarop niet wijst, wordt hij geacht in strijd met de goede
trouw te handelen en is hij voor de daaruit voortvloeiende
schadelijke gevolgen aansprakelijk.

5.4

De opdrachtnemer verplicht zich jegens PLC om aan zijn
wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies en sociale verzekeringen, alsmede van loonbelasting, die verband
houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.

5.5

De volgorde van door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden alsmede het tijdsbestek waarbinnen de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd kunnen door
PLC worden bepaald. In ieder geval dient de opdracht te
worden uitgevoerd naar de eisen – onder meer de werktijden – welke in verband met de voortgang kunnen worden
gesteld, een en ander ter beoordeling van PLC.

5.6

Materialen, deelleveranties en deelopleveringen kunnen
slechts na goedkeuring als zodanig door PLC als definitief
afgenomen worden beschouwd, terwijl goedkeuring de
opdrachtnemer niet ontslaat van zijn verplichtingen met
betrekking tot de kwaliteit van het geleverde en het voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen, met
name ook waar het de overeengekomen garantie betreft.
PLC is gerechtigd bedoelde goedkeuring te onthouden,
indien PLC op haar beurt van de opdrachtgever van PLC
geen goedkeuring heeft gekregen.

5.7

Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden
en procedures welke PLC verstrekt, blijven het eigendom
van PLC en mogen door de opdrachtnemer niet worden
vermenigvuldigd, gekopieerd of derden ter hand worden
gesteld of anderszins benut worden, dan uitsluitend voor
de onderhavige overeenkomst. Na afloop van de overeenkomst zullen bovenvermelde tekeningen, afbeeldingen en
berekeningen c.q. de daaraan gemaakte fotokopieën door
de opdrachtnemer op eerste aanmaning worden geretourneerd.

5.8

Zodra opdrachtnemer vermoedt/weet dat hij de overeengekomen levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q.
niet volgens de overeengekomen tijdschema kan uitvoeren, dan licht hij PLC hierover onmiddellijk schriftelijk in.
De opdrachtnemer erkent aansprakelijkheid ten aanzien
van nakoming van datgene dat is overeengekomen en
vrijwaart PLC voor de gevolgen, hoe ook genaamd, waar-

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtnemer
5.1

De leverantie zal voor wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit:
a. in overeenstemming zijn met hetgeen in de opdracht is
vermeld;
b. van deugdelijke materialen, goed vakmanschap en
goede uitvoering zijn;
c. in alle opzichten gelijk zijn aan de monster(s), model(len) of specificatie(s), die door PLC en/of
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gaande is overeengekomen worden geproduceerd, dan
heeft PLC dan wel waar van toepassing de directie op het
werk waarvoor de zaken zijn bedoeld, het recht – dit nadat
zij de opdrachtnemer bij aangetekende brief in gebreke
heeft gesteld onder vermelding van een redelijke termijn,
binnen welke termijn de opdrachtnemer alsnog dient te
hebben nagekomen – deze zaken geheel of ten dele af te
keuren en de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te verlangen; alle onverminderd het recht van PLC
op schadevergoeding.

onder eventuele boetes, aanspraken enz. van een niettijdige en/of niet-correcte leverantie.
5.9

Alle door opdrachtnemer op onze werken ingezette werknemers dienen zich op ieder tijdstip te kunnen legitimeren.

Artikel 6 – Prijzen
6.1

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald zal de overeengekomen prijs vast en bindend zijn. Wijzigingen in
prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen
risico’s, zijn niet verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, ongeacht de eventuele
bepalingen daaromtrent in het bestek. Verrekening geschiedt alsdan op de wijze zoals in de opdracht is bepaald.

Artikel 7 – Zaken, materiaal, werkwijzen
7.1

7.2

Zaken en werkwijzen die de opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van PLC heeft ontwikkeld mogen
niet dan met schriftelijke toestemming van PLC aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze
ontwikkeling door opdrachtnemer verworven kennis staat
uitsluitend aan PLC ter beschikking en wordt door opdrachtnemer niet aan derden bekend gemaakt of ten
behoeve van zichzelf en/of van derden aangewend dan
met voorafgaande schriftelijke toestemming van PLC.
Door PLC ter beschikking van opdrachtnemer gestelde
materialen blijven ten volle eigendom van PLC. Opdrachtnemer dient PLC’s eigendommen zodanig te identificeren,
dat ook in geval van faillissement van opdrachtnemer ten
aanzien van PLC eigendommen geen misverstand kan
ontstaan betreffende de identiteit van de eigenaar.

7.3

Indien opdrachtnemer niet binnen twee werkdagen na ontvangst van de door PLC geleverde materialen en
materieel bij PLC heeft gereclameerd met betrekking tot
deze materialen en materieel, worden deze geacht zonder
gebreken aan opdrachtnemer ter beschikking te zijn gesteld.

7.4

De opdrachtnemer dient het hem ter beschikking gestelde
materieel goed te gebruiken en onderhouden, bij gebreke
waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten.

7.5

De opdrachtnemer maakt desgevraagd rapporten op volgens een door aannemer te verstrekken model. Hij biedt
wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende rapporten aan PLC voor akkoord aan.

7.6

PLC kan de opdrachtgever of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks
aan de opdrachtnemer te geven. In dat geval is de opdrachtnemer verplicht de door de opdrachtgever van PLC
of diens gemachtigde gegeven orders en aanwijzingen op
te volgen, mits hij afschrift van het verzoek van PLC heeft
ontvangen. Dit in afwijking van artikel 5.2.

8.3

Goedkeuring van leveranties en/of door opdrachtnemer
geleverde documenten en/of tekeningen ontslaat de opdrachtnemer niet van enige verplichting, garantie en/of
aansprakelijkheid zoals deze overigens voortvloeien uit de
overeenkomst en/of de wet.

8.4

Onverminderd het recht tot ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft PLC het recht na afkeuring alsnog
nakoming binnen een door PLC te stellen redelijke termijn
te verlangen van zaken die wel aan hetgeen is overeengekomen voldoen, dit zonder dat PLC tot enige extra
vergoeding naast de eerder overeengekomen prijs kan
worden gehouden.

8.5

Indien en voorzover de leverantie eigenschappen dient te
bezitten waarvan de aanwezigheid eerst na opstelling,
montage of inbouw van de leverantie kan worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring of eindbeproeving
plaatsvinden zodra de leverantie, of het object waarvoor
de leverantie bestemd is daartoe gereed is.

Artikel 9 – Garantie
9.1

De opdrachtnemer garandeert dat het werk en/of zaken
goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in ontwerp, constructie,
montage
en
materieel
bevatten
en
in
overeenstemming zijn met datgene dat is overeengekomen en met de tot de overeenkomst behorende
documenten en dat zij geschikt zijn voor het doel waarvoor
zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan overigens van overheidswege zijn gesteld.

9.2

De opdrachtnemer garandeert alle gebreken welke zich
aan de leverantie mochten voordoen, gedurende een jaar
na aanvaarding of ingebruikname van de leverantie of van
het object waarvoor deze bestemd is, waarbij de laatste
van deze gebeurtenissen de garantie termijn doet ingaan
tenzij een andere termijn in de overeenkomst is opgenomen, zonder kosten voor PLC te herstellen, tenzij
opdrachtnemer aantoont dat deze gebreken niet het gevolg zijn van fouten in ontwerp of uitvoering van de
leverantie of, voorzover de leverantie uit goederen bestaat, van ondeugdelijke materialen. De opdrachtnemer
verbindt zich voorts dit herstel ten spoedigste, en in ieder
geval binnen de door PLC bij aanzegging gestelde redelijke termijn, uit te voeren.

9.3

De opdrachtnemer is gehouden alle kosten te dragen die
gemaakt dienen te worden om herstel van de gebreken
waarvoor hij krachtens het sub 9.2 bepaalde aansprakelijk
is, te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot in- en uitbouwen, vervoer e.d.

9.4

Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde
termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft PLC het
recht voor rekening en risico van de opdrachtnemer het
nodige te verrichten of door derden te doen verrichten,
mits de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in
kennis wordt gesteld.

Artikel 8 – Inspectie, beproeving en goedkeuring
8.1

8.2

PLC en/of door haar aangewezen derden hebben ook tijdens de produktie, fabricage of opslag het recht de zaken
te bezichtigen, te inspecteren en/of beproeven, waartoe
opdrachtnemer de nodige faciliteiten zal verlenen.
De in 8.1 bedoelde inspectie ontslaat de opdrachtnemer
niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze
voortvloeien uit de overeenkomst en/of de wet. Indien PLC
constateert, dat de zaken niet conform hetgeen dienaan-
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Artikel 10 – Aansprakelijkheid en Verzekering
Artikel 12 – Geheimhouding
10.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten van PLC, inclusief bedrijfsschade,
welke voortvloeit uit het niet naleven van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de wet, en vrijwaart PLC
voor alle kosten, schade en aanspraken van derden, terzake van of in verband met de opdracht, waaronder
begrepen de opdrachtgever van PLC en toekomstige eigenaren en gebruikers en overheden en personeel van
opdrachtnemer, terzake van of in verband met de opdracht.
10.2 Opdrachtnemer is verplicht zich WA en WAM te verzekeren zoals door PLC verlangd. Opdrachtnemer is voorts
verplicht alle zaken welke hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft of gebruikt, genoegzaam te
verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn.
10.3 Opdrachtnemer vrijwaart PLC voor kosten, schade en
aanspraken wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten van derden terzake van de door hem geleverde
goederen en diensten en zal zich er ten volle voor inzetten, dat PLC vrij en zonder belemmeringen over het
geleverde kan beschikken; alle kosten dienaangaande zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.
Artikel 11 – Betaling en facturering
11.1 Indien opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, zal opdrachtnemer de
overeengekomen prijs aan PLC factureren, waarna PLC
binnen zestig dagen na ontvangst van de desbetreffende
factuur dan wel zodanige andere termijn als schriftelijk is
overeengekomen, zal betalen. PLC heeft ten alle tijde het
recht vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen met
het aan opdrachtnemer verschuldigde onverschillig of deze
afdwingbaar
zijn,
onder
tijdsbepalingen
of
voorwaarden.
11.2 PLC is, nadat opdrachtnemer op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld en deze ook binnen de redeljik te achten
termijn niet of niet geheel heeft nagekomen, gerechtigd
van opdrachtnemer te verlangen dat zekerheid ter waarde
van de achterstallige prestatie, vermeerderd met hieraan
voor PLC verbonden indirecte en/of directe kosten, wordt
gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen, eventueel in de vorm van een onherroepelijke onmiddellijk
opeisbare bankgarantie te stellen bij een voor PLC aanvaardbare bank. Niet-voldoening hieraan geeft PLC het
recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, onverminderd PLC’s recht op
schadevergoeding met inbegrip van eventuele winstderving
en
vergoeding
van
(buiten)gerechtelijke
incassokosten.
11.3 PLC is gerechtigd betaling ten aanzien van door haar afgekeurde zaken op te schorten.
11.4 Indien tbv een levering door PLC van opdrachtnemer certificaten en/of (een) instructieboek(en) word(t)(en) verlangd
dan draagt opdrachtnemer zorg dat deze documentatie
ten spoedigste doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de zaken in het bezit van PLC worden gesteld, bij
gebreke waarvan de betaling door PLC kan worden opgeschort.
11.5 Facturen van opdrachtnemer mbt leveranties voor en op
de werken van PLC dienen te zijn voorzien van een door
PLC projectleiding aan opdrachtnemer afgegeven leveranciersbon, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.

12.1 De opdrachtnemer verplicht zich jegens PLC tot geheimhouding tegenover derden met betrekking tot tekeningen,
modellen, constructies, schema’s en/of andere bedrijfsinformatie en knowhow, een en ander in de ruimste zin des
woords, afkomstig van PLC, welke door PLC aan de opdrachtnemer zijn verstrekt in het kader van de
overeenkomst.
Artikel 13 – Wet Ketenaansprakelijkheid
13.1 Voorzover op een overeenkomst de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, gelden de navolgende
bijzondere verplichtingen voor opdrachtnemer:
a. het beschikken over en op verzoek van PLC tonen
van:
1. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voorzover de bedrijfvereniging die
verstrekt;
2. zijn vestigingsvergunning voorzover vereist.
b. aan PLC een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van de opdrachtnemer vermeldt:
naam, sofinummer, datum, gewerkte uren:
c. aan PLC desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
d. al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk
gestelde werknemers strikt na te komen;
e. telkenmale op verzoek van PLC een verklaring te tonen,
inzake
zijn
betalingsgedrag
bij
de
bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht
van
loonbelasting
en
sociale
verzekeringspremies zoals bedoeld in het kader van
de Wet op de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde
richtlijn(en);
f. PLC te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens
de opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen
ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet.
13.2 PLC heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies sociale
verzekeringen en loonbelasting, waarvoor PLC ingevolge
de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is
aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet ketenaansprakelijkheid. Ingeval PLC van dit recht gebruik maakt, is
de opdrachtnemer verplicht de nadere regelen als bedoeld
in artikel 16.b 7e lid CSV stipt na te komen.
Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is PLC
te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen
aan premie sociale verzekering en loonbelasting rechtstreeks te storten naar betrokken bedrijfsvereniging c.q. de
ontvanger der directe belasting.
PLC informeert de opdrachtnemer indien zij van het recht
als voorzien in dit lid gebruik wil maken, een en ander
voorafgaand aan de eerste betaling. PLC is in voornoemde gevallen door betaling hiervan jegens de
opdrachtnemer gekweten, voorzover het deze bedragen
betreft.
13.3 Indien PLC na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting en premies door de opdrachtnemer of na hem
komende onderaannemers deze belasting en premies
heeft moeten voldoen heeft PLC ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan, verhaal op de
opdrachtnemer. De vordering van PLC wordt vermeerderd
met de wettelijke rente en gemaakte kosten. Door voldoening door PLC aan de verplichtingen ingevolge de wet
CAO-Bouwbedrijf jegens de werknemers van haar opdrachtnemer heeft PLC op opdrachtnemer verhaal ten
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belope van hetgeen door PLC te dezer zake is voldaan,
vermeerderd met de wettelijke rente en gemaakte kosten.
Artikel 14 – Verbod van cessie
14.1 Het is de opdrachtnemer verboden zijn uit deze overeenkomst jegens PLC voortvloeiende vorderingen zonder zijn
toestemming aan een derde te cederen, te verpanden of
onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

materieel,
zoals
steigermateriaal,
transportwerktuigen enz.

hijs-

en

15.5 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden is
de wederpartij gerechtigd deze overeenkomst – geheel of
gedeeltelijk – zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verder recht op
schadevergoeding, indien één der partijen na deugdelijke
ingebrekestelling zijn verplichtingen terzake van deze
overeenkomst niet nakomt.

Artikel 15 – Geheel of gedeeltelijke ontbinding
Artikel 16 – Eigendom en geheimhoudingsplicht
15.1 PLC behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te
zijner keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde als
ontbonden te beschouwen, indien:
a. het faillissement van de opdrachtnemer;
b. de surseance van betaling door de opdrachtnemer
wordt aangevraagd;
c. de opdrachtnemer de bedrijfsvoering staakt dan wel
de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt,
tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat
de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel
ondervindt;
d. de opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld;
e. beslag gelegd wordt welke de overeengekomen prestatie van de opdrachtnemer verhindert;
f. aan personeel, ressorterende onder PLC of PLC’s opdrachtgever enige voor PLC onaanvaardbare gift of
belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of aangeboden;
g. PLC’s opdrachtgever zijn aan PLC verstrekte opdracht
in verband waarmede deze laatste aan de opdrachtnemer opdracht heeft verleend, mocht intrekken op
grond van overmacht, waaronder begrepen is het intreden van een zodanig ingrijpende wijziging in de
politieke en/of economische toestand, dat handhaving
van de eerstbedoelde opdracht in redelijkheid niet van
PLC’s opdrachtgever kan worden gevergd;
h. de artikelen 3 of 5.2 of 5.4 of 13 of 14 niet worden nagekomen;
i. de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van die
termijn duidelijk is dat deze termijn zal worden overschreden;
j. de geleverde materialen, wat kwaliteit, afmeting, toleranties, hoedanigheden enz. betreft niet de
overeengekomen eisen beantwoorden.
15.2 De ontbinding vindt plaats zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, door PLC’s
desbetreffende schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer. Ingeval van ontbinding zal de afrekening
plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is
verricht en aanvaard, eventueel met verrekening van hetgeen PLC toekomt als schadevergoeding wegens
wanprestatie.

16.1 De eigendom van de zaken gaat over op PLC direct nadat
de levering als voorzien in de overeenkomst heeft plaatsgevonden en de zaken door PLC zijn goedgekeurd.
Goedkeuring dan wel afkeuring van de zaken dient uiterlijk
30 dagen na aankomst van de zaken op de overeengekomen locatie plaats te vinden. Goedkeuring betreft
uitsluitend de uiterlijke staat en de hoeveelheid van hetgeen is geleverd: indien de zaken worden afgeleverd,
gepakt en gebundeld, dan heeft de goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de
uiterlijke staat van de colli.
16.2 PLC is gerechtigd de zaken, indien zij niet voldoen aan
datgene wat is overeengekomen, niet te accepteren en terug te zenden, in welke geval de eigendom van en het
risico voor de zaken geacht wordt niet op PLC te zijn
overgegaan.
16.3 Partijen zijn gerechtigd overeen te komen dat de zaken
geheel of ten dele reeds voordat de levering en goedkeuring heeft plaatsgevonden, in eigendom overgaan naar
PLC , in welke geval de opdrachtnemer gehouden is deze
zaken als een goed huisvader te beheren en ten aanzien
van die zaken afdoende verzekeringen te sluiten. Indien
de opdrachtnemer onderhavige verzekeringsverplichting
niet of slechts ten dele nakomt, is PLC gerechtigd bedoelde polissen voor rekening van de opdrachtnemer af te
sluiten, waarbij zij zelf als verzekerde optreedt. PLC is te
allen tijde gerechtigd de aldus gesloten verzekeringen te
controleren, waartoe opdrachtnemer op haar schriftelijke
verzoek onverwijld in de gelegenheid zal stellen.
Artikel 17 – Publikatie
17.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot publicatie van opdrachten, tenzij voorafgaand daartoe de toestemming is
verkregen van de afdeling Public Relations van PLC te
Sliedrecht, zulks op straffe van een boete van € 5.000,per opdracht bij overtreding van deze publicatieclausule,
onverminderd het recht van PLC om schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 18 – Geschillen

15.3 In het geval onder artikel 15.1.g zal door PLC aan de opdrachtnemer slechts schadevergoeding verschuldigd zijn
indien en voorzover PLC terzake van het aan de opdrachtnemer opgedragen onderdeel van het werk
aanspraak op de schadevergoeding bij PLC’s opdrachtgever kan worden gemaakt.
15.4 Overigens zal door PLC nimmer enige vergoeding worden
gegeven met name ook niet een schadeloosstelling als
vermeld in artikel 7A: 1647 van het Burgerlijk Wetboek.
In de gevallen onder artikel 15.1, uitgezonderd het sublid
g., zal PLC bevoegd zijn om voor de voltooiing van de opdracht gebruik te maken of te doen maken van de op het
werk aanwezige door de opdrachtnemer aangevoerde
en/of gebruikte materialen en bouwstoffen, alsmede hulp-

18.1 Alle geschillen, waaronder die geschillen welke slechts
door één van partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door arbitrage ingevolge de regels als
omschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze statuten
3 maanden voor de dag van het aangaan van de overeenkomst (waaruit het geschil direct of indirect voortvloeit)
luiden.
18.2 Indien welke oorzaak dan ook geschillen mochten ontstaan, is opdrachtnemer niet gerechtigd de verplichtingen
uit de overeenkomst op te schorten of te wijzigen.
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Artikel 19 – Toepasselijk recht
19.1 Op alle aanvragen en overeenkomsten dan wel op nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 20 – Partiële nietigheid
20.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins ontbindend is/zijn, laat dit
onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan in onderling
overleg zodanige regelingen te treffen als nodig is om de
strekking van de onverbindende bepaling in het kader van
deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk te benaderen
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