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Algemene Verkoopvoorwaarden
Wegenbouwbedrijf J. Rutte Wegenbouw B.V. e.o. Rutte Civiel – 6-9-2022

Art. 1 - Definities
1.
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt
Verstaan onder:
a. “de Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
b. “de Opdrachtnemer”: Wegenbouwbedrijf J. Rutte
b.v. en/of één of meer van haar neven- en of
dochtermaatschappijen;
c. “de
Opdrachtgever”: elke
natuurlijke
of
rechtspersoon met wie de Opdrachtnemer over de
totstandbrenging
van
een
Overeenkomst
onderhandelt en/of een overeenkomst sluit;
d. “Prestatie”: de door Opdrachtnemer krachtens de
Overeenkomst te verrichten prestatie bestaande
uit de levering van zaken, en/of de uitvoering van
werken en/of het verrichten van werkzaamheden
en/of diensten en/of andere werkzaamheden en
daarmee verband houdende activiteiten;
e. “Principaal”: de Opdrachtgever volgens de
Hoofdaannemingsovereenkomst;
f. “Hoofdaannemingsovereenkomst”:
de
overeenkomst
tussen
de
Principaal
en
Wegenbouwbedrijf J. Rutte b.v.;
g. “Werk”: Het door de Principaal aan de
Opdrachtgever te leveren werk.
Art. 2 - Toepasselijkheid
1.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing
op
alle
aanvragen,
offertes,
aanbiedingen, opdrachten, purchase orders,
opdrachtbevestigingen,
overeenkomsten
en
andere rechtshandelingen ter zake van de door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verrichten
prestatie.
2.
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene
Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk
overeengekomen worden.
3.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen
aanvullend zijn op andere Algemene Voorwaarden
van dochtermaatschappijen van de Opdrachtgever;
4.
Algemene Voorwaarden, onder welke benaming
dan ook, verstrekt door Opdrachtnemer of derden
zijn uitdrukkelijk niet van toepassing;
5.
In het geval dat de Overeenkomst afwijkt qua
inhoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden,
prevaleert de inhoud van de Overeenkomst;
6.
De ongeldigheid van een bepaling uit de
Overeenkomst en/of uit deze Algemene
Verkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van de overige bepalingen van de
Overeenkomst en
deze
Algemene
Verkoopvoorwaarden.

Art. 3 – Offerte
1.
Een aanvraag van de Opdrachtgever tot het
uitbrengen van een offerte is vlijblijvend. Alle
kosten gemoeid met het opstellen van een
offerte/aanbieding zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
2.
Een offerte van de Opdrachtnemer is
herroepelijk.
3.
De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand
gedurende een termijn van tenminste 4 weken.
4.
De Opdrachtnemer garandeert dat de offerte(s) op
rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen
zonder overeenkomst of onderling afgestemde
gedragingen met derden waardoor de mededinging
is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen
daardoor zijn of worden.
Art. 4 Overeenkomst
Art. 4.1 Totstandkoming van de Overeenkomst
1.
Een overeenkomst komt alleen tot stand:
a. Door ondertekening door de Opdrachtgever van de
ongewijzigde Opdracht die de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtgever heeft toegezonden met het
verzoek deze ongewijzigd en ondertekend binnen
14 dagen te retourneren na de datum van
verzending; of
b. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om de
Overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van
ontvangst te retourneren, door geen schriftelijk
bezwaar aan te tekenen tegen de inhoud van de
Overeenkomst dan wel door met de uitvoering van
de Overeenkomst te beginnen, heeft de
overeenkomst de schijn dat deze is gesloten.
Daardoor wordt Opdrachtnemer geacht de
Overeenkomst te hebben aangevraagd op de
voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst en
onder toepasselijkheid van de Algemene
Verkoopvoorwaarden..
2.
Als twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk de
Overeenkomst (worden geacht te) hebben
aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het
verrichten van de Prestatie en de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
3.
Als de Overeenkomst kennelijke tegenstrijdigheden
en/of fouten en/of omissies bevat, moet
Opdrachtgever Opdrachtnemer daar zo spoedig
mogelijk op wijzen voordat hij tot ondertekening of
(als dat eerder gebeurt) tot uitvoering van de `
Overeenkomst.
4.
De Overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende
voorwaarden
dat
de
Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand komt en
dat het inschakelen van Opdrachtnemer wordt
goedgekeurd door Principaal.
5.
Aanvullingen en/of wijzigingen van bepalingen in de
Overeenkomst binden de Opdrachtnemer slechts,
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indien deze schriftelijk zijn ondertekend door de
Opdrachtnemer.
Art. 4.2 – Uitvoering van de Overeenkomst
1.
Onder de Overeenkomst wordt mede verstaan; alle
werkzaamheden die naar hun aard tot de
Overeenkomst of Prestatie behoren. Dergelijke
leveringen/werkzaamheden geven derhalve geen
aanspraak op bijbetaling.
2.
Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de
Overeenkomst de eisen van “goed en deugdelijk
werk” alsmede de eisen van overheid en
nutsbedrijven in acht te nemen.
3.
Het is Opdrachtgever zonder toestemming van
Opdrachtnemer niet toegestaan betreffende de
Prestatie rechtstreeks of via een ander dan
Opdrachtgever contact op te nemen of te houden
met de Principaal en/of diens adviseurs en
vertegenwoordigers,
noch
aan
deze(n)
prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen voor
eventuele veranderingen of uitbreidingen met
betrekking tot de Prestatie.
4.
Uitvoering van de Overeenkomst dient door
Opdrachtnemer te geschieden conform de planning
van de Opdrachtnemer en zodanig dat de
werkzaamheden van Opdrachtnemer niet worden
verstoord. Bij (dreigende) afwijkingen dienen
partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg
over de eventuele consequenties van die afwijking.
5.
Verleende vergunningen c.q. ontheffingen verband
houdende met de uitvoering van het werk liggen
voor Opdrachtnemer ter inzage.
6.
Opdrachtgever verplicht zich in alle in het vorige lid
bedoelde voorschriften met betrekking hebbende
op de Prestatie na te leven en in acht te nemen.
Opdrachtnemer zal alle door niet=naleving daarvan
veroorzaakte schade en koste aan Opdrachtnemer
vergoeden en Opdrachtnemer vrijwaren voor
aanspraken van derden ter zake, waaronder alle
van overheidswege genomen maatregelen ter
handhaving van die voorschriften.
Art. 5 – Wet- en regelgeving
1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de Prestatie
voldoet aan, en dat de uitvoering van de
werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming
met, alle relevante wet- en regelgeving.
2. Opdrachtgever moet de Wet arbeid vreemdelingen,
de Vreemdelingenwet,
de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs en de Wet
Aanpak Schijnconstructies naleven.
3. Opdrachtgever is verplicht de bepalingen van de op
de werkzaamheden toepasselijk CAO na te leven.
4. Als de CAO Bouw & Infra van toepassing is, moet de
Opdrachtgever de bepalingen van de CAO naleven
ten aanzien van alle arbeidsovereenkomsten waar
deze CAO betrekking heeft.
5. Tenzij
anders
overeengekomen, zal
de
Opdrachtgever zorgdragen voor de in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst eventueel
vereiste vergunningen.
6. Goedkeuring, inspectie, beproeving en/of herstel
van de Prestatie na afkeuring ontslaat

Opdrachtgever niet van enige garantie of
aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst.
Art. 6 – Opschorting, verrekening en cessie
1. Als Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn
verplichtingen en/of bij afkeuring van de Prestatie,
mag Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen
jegens Opdrachtnemer NIET opschorten.
2. In geval van surseance van betaling en faillissement
van de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer het
recht de betalingsverplichtingen te vorderen.
Opdrachtnemer komt in deze een preferente
schuldeiserspositie toe.
3. Opdrachtgever doet afstand van zijn eventuele
opschortings- en/of retentierecht en enig recht op
verrekening.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer
kunnen
vorderingen
die
Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst
heeft of zal verkrijgen niet aan derden worden
gecedeerd, verpand of anderzijds overgedragen.
Ten aanzien van de vorderingen welke genoemd in
de vorige zin is overdraagbaarheid van eigendom is
uitgesloten, als bedoeld in artikel 3:83 lid 2
Burgerlijk
Wetboek,
welke
uitsluiting
goederenrechtelijk effect heeft.
Art. 7 – Garanties
1. Als in de Overeenkomst geen garanties zijn
opgenomen, hoeft Opdrachtnemer geen garanties
aan Opdrachtgever te verstrekken die betrekking
hebben op de prestatie.
2. Opdrachtgever moet tijdens een garantieperiode
optredende gebreken voor eigen rekening en risico
en op eerste aanzegging van en in overleg met
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk herstellen,
tenzij Opdrachtnemer verstrekte garanties die
anders luiden dan de eerder in dit artikel genoemde
garanties, hebben nooit tot gevolg dat de eerder in
dit artikel genoemde garanties worden uitgesloten
of in omvang of duur worden beperkt.
Art. 8 – Intellectueel eigendom
1. Data,
modellen, tekeningen, afbeeldingen,
berekeningen, werkmethoden en procedures die
door Opdrachtnemer zijn verstrekt, blijven
eigendom van Opdrachtnemer en mogen, anders
dan ten behoeve van de Prestatie, door
Opdrachtgever niet worden vermenigvuldigd,
gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld
dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins
benut worden.
2. Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in
samenwerking met, of in opdracht van
Opdrachtgever
heeft
ontwikkeld,
worden
eigendom van Opdrachtnemer en mogen
uitsluitend na schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer aan derden ter beschikking worden
gesteld. De bij deze ontwikkeling door
Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend
aan Opdrachtnemer ter beschikking en wordt door
Opdrachtgever niet aan derden bekendgemaakt of
ten behoeve van zichzelf en/of derden gebruikt,
tenzij Opdrachtnemer voorafgaand aan dat gebruik
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schriftelijk
toestemming
heeft
gegeven.
Opdrachtgever draagt, voor zover nodig, bij
voorbaat onvoorwaardelijk en om niet de
intellectuele
eigendomsrechten
over
aan
Opdrachtnemer, welke overdracht Opdrachtnemer
aanvaardt. Indien voor de overdracht of de
aantekening in relevante registers een akte, dan
wel een andere formele handeling noodzakelijk is,
zegt Opdrachtgever zijn onvoorwaardelijke
medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft
onherroepelijk volmacht aan Opdrachtnemer die
overdracht namens Opdrachtgever te doen
bewerkstelligen.
3. Opdrachtgever garandeert dat het verrichten van
de Prestatie geen inbreuk zal maken op
intellectuele
eigendomsrechten
(waaronder
auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht en
merkenrecht) van derden. Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden
wegens inbreuk op deze rechten en vergoedt op
eerste verzoek de daaruit voortvloeiende schade
van Opdrachtgever.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer de naam Opdrachtnemer en/of het
logo van Opdrachtnemer te gebruiken.
5. Voor
zover
niet anders
schriftelijk
is
overeengekomen met Opdrachtgever
mag
Opdrachtnemer, zonder verdere restricties, alle
informatie die Opdrachtnemer verkrijgt bij de
uitvoering van de Overeenkomst opslaan,
verwerken en (her)gebruiken.
6. Opdrachtgever garandeert dat alle data die hij ter
beschikking stelt aan Opdrachtnemer op een
rechtmatige wijze zijn verkregen en op een
rechtmatige wijze ter beschikking zijn gesteld aan
Opdrachtnemer, en dat de data (en het verstrekken
daarvan) geen inbreuk opleveren met rechten van
derden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle
claims of acties van publieke autoriteiten en/of
individuen tegen Opdrachtgever voortkomende uit
enige inbreuk door Opdrachtgever en/of diens
dataverwerker op rechten van derden of
verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke
privacywetgeving.
8. Opdrachtgever is verplicht om eventuele
datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken
zijn waarvan Opdrachtnemer verantwoordelijke is
in de zin van de
Wet Bescherming
Persoonsgegevens, direct te melden aan
Opdrachtnemer.
Art. 9 – Geheimhouding
1. De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding
van alle van de Opdrachtnemer verkregen
gegevens, informatie en kennis waarvan de
Opdrachtgever de vertrouwelijkheid kent of had
behoren te kennen.
2. De
Opdrachtnemer
garandeert
dat
zijn
Medewerkers
zich
aan
dezelfde

geheimhoudingsverplichting als bedoelt in het
vorige artikel, zullen houden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Opdrachtnemer over zijn betrokkenheid bij een
project van de Opdrachtnemer publiekelijk te
communiceren. Aan eventuele toestemming van de
Opdrachtnemer wordt in ieder geval de
voorwaarde verbonden dat de betrokkenheid van
de Opdrachtnemer op juiste wijze wordt vermeld,
een en ander ter beoordeling door de
Opdrachtnemer.
Art. 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die
Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever
van zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst en voor schade door Opdrachtgever
veroorzaakt aan eigendommen van derden.
2. Opdrachtnemer heeft het recht gebreken als gevolg
van een tekortkoming van de Opdrachtgever in de
nakoming van zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst direct en voor rekening en risico van
Opdrachtgever te (laten) herstellen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor, en
Opdrachtnemer heeft het recht om te verhalen op
Opdrachtgever:
a. Vorderingen van derden (waaronder begre pen
Principaal) op Opdrachtnemer;
b. Vorderingen van medewerkers van Opdrachtgever
op Opdrachtnemer;
c. Boetes en/of strafmaatregelen die worden
opgelegd aan Opdrachtnemer en/of de Principaal in
verband met het niet door Opdrachtnemer naleven
van wet- en regelgeving;
d. Schade veroorzaakt door Opdrachtgever aan
eigendommen van derden. Opdrachtgever zal op
rente vanaf het tijdstip van betaling door
Opdrachtnemer, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer op vergoeding van de werkelijke
schade.
4. In geval van faillissement van Opdrachtgever heeft
Opdrachtnemer het recht om tenminste 10% van de
in Overeenkomst overeengekomen prijs aan
Opdrachtgever in rekening te brengen en te
verrekeningen met
de
vorderingen
van
Opdrachtgever, onder meer als vergoeding voor het
feit dat de Opdrachtnemer ten gevolge van het
faillissement van Opdrachtgever zijn contractuele
en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband
met (verborgen) gebreken aan de Prestatie niet zal
kunnen
uitoefenen.
Daarnaast
heeft
Opdrachtnemer het recht om de werkelijke schade
in rekening te brengen en te verrekenen met de
vorderingen van Opdrachtgever, indien en voor
zover de daadwerkelijk geleden schade voornoemd
bedrag overstijgt.
Art. 11 – Verzekering
1. Opdrachtgever is verplicht om:
a. Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
(AVB) af te sluiten met een dekking van ten minste
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EUR 2.500.000 per gebeurtenis, inclusief dekking
voor werkgeversaansprakelijkheid conform de
artikelen 7:658 en 7:611 BW;
b. Het door hem ingezette materieel genoegzaam te
verzekeren voor zaak- en personenschade, inclusief
de daaruit voortvloeiende schade, ontstaan door of
verband houdende met het gebruik van het
materieel;
c. Voor materieel dat als motorvoertuig kan worden
aangemerkt
een
verzekeringsdekking
in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen
(WAM) af te sluiten met een dekking van ten minste
EUR 6.070.000 per gebeurtenis. Het werkrisico
dient mede verzekerd te zijn.
2. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
inhoudt dat zaken onder welke titel dan ook ter
beschikking worden gesteld aan Opdrachtnemer, is
Opdrachtgever verplicht deze zaken ten behoeve en
ten genoegen van Opdrachtnemer genoegzaam te
verzekeren, waaronder in ieder geval dient te
worden begrepen het risico van verlies, diefstal,
beschadiging,
brand
en
wettelijke
aansprakelijkheid.
3. Opdrachtgever zal, op eerste verzoek van
Opdrachtnemer, inzage in de daartoe strekkende
polis(sen) geven.
4. Indien Opdrachtgever is meeverzekerd op een polis
van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever in geval van
schade veroorzaakt door Opdrachtgever, gehouden
het eigen risico bij de schade-uitkering of eventuele
niet onder de polis gedekte schade te vergoeden.
Art. 12 – Wijzigingen
1. De Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op
vergoeding van de financiële gevolgen van een
wijziging en/of op hiermee verband houdend uitstel
van de (op)leverdatum en/of overeengekomen
mijlpalen, indien en voorzover de wijziging, inclusief
de financiële gevolgen en het daarmee verband
houdende uitstel, schriftelijk overeengekomen is.
2. aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel
overeengekomen mijlpalen.
3. Als de Opdrachtgever een voorstel tot wijziging
doet, moet hij daarbij een voorstel voegen dat ten
minste het volgende omvat:
a. Een beschrijving van de wijziging en de wijze
waarop hij deze tot stand wil brengen;
b. Inzicht in hoeverre de wijziging zal leiden tot
wijziging van de (op)leverdatum en eventueel
overeengekomen mijlpalen;
c. Inzicht in de financiële gevolgen.
4. De Opdrachtnemer mag aan zijn instemming met
een door de Opdrachtgever voorgestelde wijziging
voorwaarden verbinden.
Art. 13 – Ontbinding
1. De Opdrachtnemer heeft het recht om de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
als sprake is van een tekortkoming, ongeacht of
deze toerekenbaar is, van de Opdrachtgever in de
nakoming van zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst, als de Opdrachtgever de

tekortkoming na ingebrekestelling door de
Opdrachtnemer niet heeft hersteld binnen de
daarvoor door de Opdrachtnemer gestelde termijn.
2. De Opdrachtnemer heeft het recht om de
Overeenkomst
zonder
schriftelijke
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te
ontbinden als:
a. de Opdrachtgever een termijn voor de nakoming
door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen
overschrijdt;
b. Sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii)
surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie
of (iv) ondercuratelestelling van de Opdrachtgever
of van de (rechts)persoon die zich voor de
verplichtingen van de Opdrachtgever garant heeft
gesteld of zekerheid heeft verstrekt;
c. De Opdrachtgever (onderdelen van) zijn
onderneming of de zeggenschap daarover geheel of
gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of
gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel
of gedeeltelijk staakt;
d. Ten laste van de Opdrachtgever conservatoir of
executoriaal beslag wordt gelegd;
3. Alle vorderingen die Opdrachtnemer in de
hierboven in artikel 11.2 genoemde gevallen op
Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4. De Opdrachtnemer mag de Overeenkomst op elk
moment
zonder
inachtneming
van
een
opzegtermijn en zonder opgave van redenen
beëindigen. In dat geval zal de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtgever uitsluitend een naar rato van de
stand van de Prestatie op het moment van
beëindiging en op basis van de overeengekomen
prijs vast te stellen vergoeding betalen, eventueel
te vermeerderen met in redelijkheid gemaakte
kosten die niet in het hiervoor genoemde bedrag
zijn verdisconteerd.
5. De Opdrachtnemer heeft in geval van een
beëindiging van de Overeenkomst op grond van lid
1 of 2 het recht op de bouwplaats aanwezig
materieel/materialen,
kosteloos
te
(doen)
gebruiken voor voltooiing van het door de
Opdrachtgever
aangenomen
Prestatie.
De
Opdrachtgever is verplicht het betreffende
materieel/materialen die op het moment van de
melding van de beëindiging op de bouwplaats
aanwezig zijn, achter te laten.
Art. 14 – Facturatie
1. Betaling vindt plaats overeenkomstig de
Overeenkomst en al naar gelang de voortgang van
de werkzaamheden respectievelijk de levering en
goedkeuring door Opdrachtnemer en slechts indien
Opdrachtgever
heeft
voldaan
aan
zijn
verplichtingen jegens Opdrachtnemer en aan de
door Opdrachtnemer ter zake van facturering en
het
nakomen
van
verplichtingen
van
Opdrachtgever ingevolgde de Wet financiering en
de Wet op de loonbelasting gestelde eisen.
2. Voordat facturen in behandeling worden genomen
en voorafgaand aan het verstrekken van de eerste
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termijnstaat, dient de getekende Overeenkomst in
bezit te zijn van Opdrachtnemer, inclusief, voor
zover van toepassing, de certificaten, de getekende
garantieverklaring en de bankgarantie
3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
ontvangst en goedkeuring van de factuur, tenzij in
de Overeenkomst een andere betalingstermijn is
overeengekomen.
4. Opdrachtgever is verplicht om uiterlijk binnen drie
maanden na de (op)levering van de Prestatie aan
Opdrachtnemer zijn factuur voor het eventueel
hem nog toekomende bedrag bij Opdrachtnemer in
te dienen, op straffe van verval van enig mogelijk
nog resterend vorderingsrecht op Opdrachtnemer.
5. Als Opdrachtnemer het verschuldigde op grond van
de Overeenkomst ten onrechte niet tijdig betaalt,
heeft Opdrachtgever recht op de wettelijke rente
ex artikel 6:119 BW tot de dag dat betaling door
Opdrachtnemer plaatsvindt.
Art. 15 – Tekortkoming en beëindiging
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen
als er sprake is van een tekortkoming van
Opdrachtgever in de nakoming van zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst, en
Opdrachtgever
de
tekortkoming
na
ingebrekestelling door Opdrachtnemer niet heeft
hersteld binnen de daarvoor door Opdrachtnemer
gestelde termijn. Niet vereist is dat de
tekortkoming ook toerekenbaar is. Onverminderd
haar overige rechten, waaronder het recht tot
vordering
van
schadevergoeding,
is
Opdrachtnemer gerechtigd de Prestatie, geheel of
gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde
gedeelte daarvan) door een derde uit te laten
voeren voor rekening van Opdrachtgever, met
gebruik van op het terrein ter beschikking staande
respectievelijk op het werk aangevoerde en/of
gebruikte bouwstoffen en materieel.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te
beëindigen als
a. Er sprake is van (een aanvraag tot) (i) faillissement,
(ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke)
liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van
Opdrachtgever of van de (rechts)persoon die zich
voor de verplichtingen van Opdrachtgever garant
heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, en/of
b. Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming
of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk
overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt
en/of
c. Onder Opdrachtgever conservatoir of executoriaal
beslag wordt gelegd, en/of
d. Opdrachtnemer goede gronden heeft te vrezen dat
Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen
3. Alle vorderingen die Opdrachtnemer vanwege de in
art. 16.2 genoemde gevallen op Opdrachtgever
mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten

volle opeisbaar zijn. 4. Opdrachtnemer heeft in
geval van een beëindiging van de Overeenkomst op
grond van dit artikel het recht het materieel en de
materialen die op de bouwplaats aanwezig zijn te
(laten) gebruiken voor voltooiing van de Prestatie.
5. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek
van Opdrachtnemer (nadere) zekerheden te
verstrekken ter meerdere zekerheid van de
(resterende) nakoming van de verplichtingen van
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.
Art. 16 – Veiligheid
1. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever
beschouwen gezondheid en veiligheid als
prioriteit. Partijen hechten aan het continu
verbeteren en handhaven van hun prestaties
op het gebied van veiligheid en gezondheid voor
alle Medewerkers en voor allen die te
maken hebben met hun activiteiten.
2. Het personeel van de Opdrachtgever dient in het
bezit te zijn van VCA-certificaten en dienen ten alle
tijden te werken volgens de VCA-criteria.
3. De Opdrachtgever moet voldoen aan de met
betrekking tot het verrichten van de
Prestatie bestaande wettelijke verplichtingen met
betrekking tot arbeidsomstandigheden
en arbeidsveiligheid.
4. De Opdrachtgever zal zorg dragen voor in verband
met de te verrichten Prestatie
eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen.
5. De Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat zijn
Medewerkers zich houden aan de op
het moment van de uitvoering van de
werkzaamheden geldende
Veiligheidsgedragsregels
van
Opdrachtnemer
welke staan beschreven in het Veiligheidseisen
gezondheidsplan (verder V&G-plan genoemd)
en/of het Bouwveiligheidsplan. Als de
Medewerkers van de Opdrachtgever zich niet
houden aan de Veiligheidsgedragsregels
Opdrachtnemer heeft de Opdrachtnemer het recht
om de betreffende Medewerkers de
toegang tot de bouwplaats te weigeren.
Art. 17 – Integriteit
1. Opdrachtgever is verplicht de gedragscode van
Opdrachtnemer na te leven.
2. De Opdrachtgever, alsook de ondernemingen met
Opdrachtgever in een groep zijn verbonden als
bedoelt in artikel 2:24b BW, zijn medewerkers,
alsmede
door
hem
ingeschakelde
onderaannemers, werknemers en leveranciers
zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de
normen in acht nemen die zijn neergelegd in de
vigerende gedragscode van de Ruttegroep (dd. 1-12021) welke op verzoek kan worden toegezonden.
3. Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van
gedragingen die in strijd zijn met de integriteitscode
is de Opdrachtnemer gerechtigd een audit te laten
uitvoeren door een onafhankelijke partij. De
Opdrachtgever zal hieraan zijn medewerking
verlenen, alsook zorgdragen dat de in art. 21.1
genoemde partijen en personen hun medewerking
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verlenen. Op het moment dat de conclusies van de
audit met zich meebrengen dat de gedragingen in
strijd zijn met de
integriteitscode, zal
Opdrachtgever direct zorgen voor zijn rekening zal
nemen waaronder de kosten van voornoemde
audit. Het handelen in strijd met de integriteitscode
wordt beschouwd als een materiele tekortkoming.
Art. 18 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen in
verband met of naar aanleiding van de
Overeenkomst of van overeenkomsten die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in
der minne kunnen worden opgelost, zullen met
uitsluiting van de gewone rechter worden beslist
door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in
overeenstemming met de statuten van de Raad
zoals deze op de dag van de opdrachtverlening van
de Principaal aan de Opdrachtnemer luiden. In
afwijking van die statuten zal de voorzitter van het
scheidsgerecht behoren tot de leden-jurist van het
College van Arbiters. Het scheidsgerecht zal
beslissen naar de regelen des rechts.
2. In afwijking van lid 1 heeft de Opdrachtnemer het
recht een geschil te laten beslechten door de
instantie
als
bepaald
in
de
Hoofdaannemingsovereenkomst of zich in een door
de Opdrachtgever aanhangig gemaakt geschil te
beroepen op de bevoegdheid van de instantie als
bepaald in de
Hoofdaannemingsovereenkomst.
In dat geval is de Raad van Arbitrage niet bevoegd
van het geschil kennis te nemen.
3. De Opdrachtgever is gehouden, in afwachting van
de totstandkoming van een uitspraak in het geschil,
op vordering van de Opdrachtnemer de
Overeenkomst volgens aanwijzingen van de
Opdrachtnemer voort te zetten, tenzij door arbiters
/ de rechter (bij wijze van voorlopige voorziening /
spoedgeschil) anders is beslist.
4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.

Hoofdstuk 2. Levering van zaken
Art. 19 – Levering van zaken
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen ,
geschiedt de levering franco werk. Het transport
van de zaken vindt derhalve voor rekening en risico
van de Opdrachtgever plaats.
2. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden,
transport en/of lossen en tassen door
Opdrachtgever,
zijn
voor
rekening
van
Opdrachtgever. Tenzij anders wordt aangetoond
3. Lossen en tassen buiten de normale werktijden van
de Opdrachtnemer kan alleen plaatsvinden na
diens voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij
anders is bepaald bij overeenkomst.
4. Indien om welke reden dan ook de Opdrachtnemer
niet in de gelegenheid is de zaken op het
overeengekomen tijdstip via het vastgestelde

5.

6.

7.

8.

schema in ontvangst te nemen, zal de
Opdrachtgever de zaken bewaren en daar zorg over
dragen. Ook dient de Opdrachtgever de zaken te
beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij
geleverd zijn.
Opdrachtgever
is
jegens
Opdrachtnemer
aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen
op de aanneemsom, die door de Principaal en/of
bouwdirectie aan Opdrachtnemer worden gegeven
wegens te late oplevering van (gedeelten van) het
werk ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te
rekenen vertraging in de levering van zaken.
Opdrachtnemer heeft het recht deze boetes of
kortingen te verhalen op Opdrachtgever, eventueel
door inhouding op de
betalingen
die
Opdrachtnemer nog aan Opdrachtgever is
verschuldigd
Naast het recht van Opdrachtnemer te
overeenkomst te kunnen ontbinden op grond van
eerdere artikelen als vermeld in deze
Verkoopvoorwaarden, heeft Opdrachtnemer ook
het recht indien de levering(en) niet op het
overeengekomen tijdstip via het overeengekomen
tijdschema plaatsvindt(en), de Overeenkomst te
ontbinden of op te zeggen als bedoeld in art. 15,
zonder tot vergoeding van schade en kosten
gehouden te zijn.
Opdrachtgever zal de geleverde zaken vergezeld
laten gaan van alle benodigde documentatie
bestemd om de geleverde zaken naar behoren te
kunnen gebruiken, alsmede van eventuele
inspectie-, keurings- en controlerapporten en
garantiebewijzen.
Opdrachtgever
is
gehouden
zijn
organisatie/leveringsstructuur dusdanig vorm te
geven dat van elk onderdeel c.q. elk geleverde zaak
van de levering de herkomst traceerbaar is op
onder andere productie en herkomsthistorie.

