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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van Byldis B.V. en aan 
haar gelieerde ondernemingen, met statutaire zetel te 
Eindhoven, kantoorhoudende te (5504 RP), Veldhoven, 
Nederland, aan de Locht 126, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 57189501. Deze voorwaarden zijn 
tevens te raadplegen via www.byldis.com.  
 
I. ALGEMEEN DEEL: ALGEMENE BEPALINGEN 
versie 16 december 2019 
 
Artikel 1 I Definities 
1. In deze AIV en alle daarmee samenhangende documenten 
hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter de 
hiernavolgende betekenis. Begrippen in enkelvoud omvatten 
eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks 
vereist. 
“AIV”: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van 
Opdrachtgever. 
“Hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen 
Principaal en Opdrachtgever, waarvan de Prestatie onderdeel is. 
“Medewerker”: iedere persoon die door Opdrachtnemer, 

Opdrachtgever of Principaal te werk zijn of worden gesteld, 
waaronder begrepen werknemers van Opdrachtnemer of 
Onderopdrachtnemers, door Opdrachtnemer ingeleende 
arbeidskrachten, door Opdrachtnemer ingezette zzp’ers of andere 
derden. 
“Opdrachtgever”: Byldis B.V. en/of één of meer van haar 

dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a BW en haar 
groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b BW. 
“Opdrachtnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 
Opdrachtgever over de totstandkoming van een Overeenkomst 
onderhandelt en/of een Overeenkomst heeft gesloten. 
“Overeenkomst”: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
schriftelijk gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van de 
Prestatie, inclusief alle daarbij behorende bijlagen waarop deze AIV 
van toepassing zijn. 
“Onderopdrachtnemer”: een natuurlijke of rechtspersoon die door 
Opdrachtnemer (direct of indirect) ten behoeve van de Prestatie 
wordt ingeschakeld. 
“Partij” respectievelijk “Partijen”: Opdrachtgever of 

Opdrachtnemer individueel respectievelijk Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer tezamen. “Prestatie”: de door Opdrachtnemer op 
grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie. 
“Principaal”: de opdrachtgever volgens de Hoofdaannemings-

overeenkomst. 
“Werk”: het door Opdrachtgever aan Principaal op te leveren werk 
op grond van de Hoofdaannemingsovereenkomst. 
 
Artikel 2 I Toepasselijkheid AIV 
1. Deze AIV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, 
opdrachten, inkooporders, opdracht-bevestigingen, 
Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van de door 
Opdrachtnemer te verrichten Prestatie. 
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 
Opdrachtnemer op de Overeenkomst zijn uitgesloten.  
3. De vernietiging van één van de bepalingen uit de Overeenkomst 
en/of uit deze AIV heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de 
overige bepalingen van de Overeenkomst en deze AIV. 
4. Indien de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van 
deze AIV, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 
5. Op van de onderhavige AIV afwijkende bedingen kan door 
Opdrachtnemer slechts een beroep worden gedaan, indien deze 
door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
6. Opdrachtnemer met wie eenmaal op de onderhavige AIV werd 
gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze AIV op 
latere Overeenkomsten met Opdrachtgever. 
7. Onverminderd het vorenstaande worden deze AIV mede 
bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van de 
Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee 
aansprakelijk kan zijn. 
8. Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar Incoterms dan 
wordt daarmee gedoeld op de meest recente uitgave van de 
Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van 
Koophandel, Parijs, Frankrijk. 
9. Deze AIV bestaat uit meerdere delen, een ALGEMEEN DEEL en 
de hoofdstukken van het BIJZONDER DEEL. De bepalingen van het 
ALGEMEEN DEEL zijn altijd van toepassing op de Overeenkomst. 
De bepalingen van één of meerdere van de hoofdstukken van het 
BIJZONDER DEEL zijn van toepassing afhankelijk van het soort 
Prestatie. Uit de Overeenkomst blijkt welke hoofdstukken uit het 
BIJZONDER DEEL van toepassing zijn. In geval van 

tegenstrijdigheid tussen het ALGEMEEN DEEL en een hoofdstuk 
van een BIJZONDER DEEL, prevaleert hetgeen is bepaald in een 
hoofdstuk van een BIJZONDER DEEL. In geval van onderlinge 
tegenstrijdigheid van de hoofdstukken die deel uitmaken van het 
BIJZONDER DEEL, prevaleert de voor Opdrachtnemer meest 
verplichtende bepaling. 
 
Artikel 3 I Aanbiedingen en Offertes en totstandkoming 
Overeenkomst 
1. Alle offerte-aanvragen en offertes voor de uitvoering van een 
Prestatie zijn vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het opstellen van 
een offerte zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 
2. Een offerte van Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij 
Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte heeft gesteld dat 
deze herroepelijk is. 
3. Opdrachtgever is eerst gebonden nadat zij een offerte en 
vervolgens de Overeenkomst heeft ondertekend. 
4. Als de Overeenkomst en overige door Opdrachtgever verstrekte 
gegevens onduidelijkheden en/of onjuistheden en/of kennelijke 
tegenstrijdigheden bevat, moet de Opdrachtnemer Opdrachtgever 
daarop wijzen alvorens hij tot ondertekening van de Overeenkomst 
overgaat. Laat Opdrachtnemer dit na, dan komen alle gevolgen 
daarvan voor zijn rekening en risico. 
5. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de 
Overeenkomst binden Opdrachtgever slechts als deze schriftelijk 
door Opdrachtgever zijn aanvaard.  
6. Indien er een Hoofdaannemingsovereenkomst van toepassing 
is, dan geldt dat de Overeenkomst wordt gesloten onder de 
opschortende voorwaarde vantotstandkoming van de 
Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede goedkeuring van 
Opdrachtnemer door Principaal en/of bouwdirectie. 
 
Artikel 4 I Waarschuwingsplicht 
1. Indien Opdrachtnemer in onderdelen van de Overeenkomst of 
andere van of namens Opdrachtgever ontvangen informatie c.q. 
documenten kennelijke onduidelijkheden dan wel onvolkomenheden 
ontdekt, is hij verplicht Opdrachtgever daarop onverwijld schriftelijk te 
wijzen en opheldering te vragen, alvorens met de Prestatie een 
aanvang te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk 
is voor alle schadelijke gevolgen dientengevolge. 
 
Artikel 5 I Eisen aan Prestatie en Bijkomende Verplichtingen 
1. Opdrachtnemer zal de Prestatie uitvoeren in overeenstemming 
met de Overeenkomst. De Prestatie moet goed en deugdelijk zijn en 
de eigenschappen bezitten die benodigd zijn voor het doel waarvoor 
de Prestatie bestemd is. 
2. Alle leveringen en werkzaamheden welke niet uitdrukkelijk in de 
Overeenkomst zijn beschreven, maar wel noodzakelijk zijn voor een 
goed functioneren van de Prestatie en om te voldoen aan de 
wettelijke eisen en de eisen van goed en deugdelijk werk, worden 
geacht in de Overeenkomst te zijn inbegrepen en dient 
Opdrachtnemer uit te voeren, zonder dat Opdrachtnemer enig recht 
op bijbetaling en/of vergoeding van meerwerk toekomt.  
3. Tenzij anders overeengekomen en indien van toepassing, dient 
Opdrachtnemer voor eigen rekening zorg te dragen voor alle voor 
de uitvoering van de Prestatie benodigde (aansluitings-
)vergunningen en keuringen. 
 
Artikel 6 I Prijzen 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen 
en opslagpercentages vast en, indien van toepassing, exclusief 
BTW. 
 
Artikel 7 I Facturering 
1. Toezending en de afhandeling van de facturen vindt in beginsel 
elektronisch plaats via de navolgende e-mailadressen: 
a. Byldis prefab: invoices.prefab@byldis.com; 
b. Byldis engineering: invoices.engineering@byldis.com; 
c. Byldis facades: invoices.facades@byldis.com; 
d. Byldis UK: invoice.UK@byldis.com. 
2. De factuur dient te voldoen aan de eisen van de Wet op de 
omzetbelasting 1968. Opdrachtnemer dient op de factuur in ieder 
geval de volgende gegevens te vermelden: 
a. de volledige naam, en het volledige adres en woonplaats van 
Partijen; 
b. het bankrekeningnummer van Opdrachtnemer; 
c. het inkooporder- en contractnummer; 
d. het btw-identificatienummer van Opdrachtnemer; 
e. een vermelding of de verleggingsregeling omzetbelasting al dan 
niet van toepassing is en in het laatste geval het toegepast tarief en 
bedrag van de omzetbelasting; 
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f. de aard en omvang van de geleverde Prestatie; 
g. de datum waarop de Prestatie heeft plaatsgevonden of voltooid 
is; 
h. indien Opdrachtgever op grond van de Invorderingswet 1990 
hoofdelijk aansprakelijk is voor de loonheffingen van 
Opdrachtnemer: het loonheffingennummer van Opdrachtnemer, het 
g-rekeningnummer van Opdrachtnemer; en, het in het gefactureerde 
bedrag begrepen brutoloonbestanddeel. 
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met 
een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag. 
 
Artikel 8 I Betaling, Eindafrekening en Wettelijke Rente 
1. De betalingen zullen plaatsvinden in overeenstemming met het 
betalingsschema zoals opgenomen in de Overeenkomst, of bij het 
ontbreken daarvan, na de laatste levering of oplevering van de 
Prestatie. 
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 
zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur door Opdrachtgever. 
3. Opdrachtgever zal slechts betalen: 
a. na ontvangst door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer 
ondertekende en ongewijzigde Overeenkomst; 
b. als de Prestatie of het gedeelte daarvan waarop een 
(termijn)betaling betrekking heeft door Opdrachtnemer naar 
genoegen van Opdrachtgever is (op)geleverd; en 
c. na ontvangst door Opdrachtgever van een factuur in 
overeenstemming met Artikel 7; en 
d. na ontvangst van de schriftelijke documenten zoals opgenomen 
in Artikel 19. 
4. Opdrachtgever zal pas in verzuim zijn met de betaling van enig 
aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag na verloop van een termijn 
van 14 dagen nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake 
schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 
5. Indien Opdrachtgever in verzuim is, zal zij in afwijking van het 
bepaalde in artikel 6:119 BW slechts een samengestelde rente van 
2% verschuldigd zijn en is zij niet aansprakelijk voor andere kosten 
dan de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten tot een 
maximumbedrag gelijk aan het maximale bedrag volgens de Staffel 
Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).  
6. Non-betaling door Opdrachtgever voor de Prestatie (of een 
gedeelte daarvan) ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie, 
verplichting en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de 
Overeenkomst of de wet. 
7. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand 
van recht in. 
 
Artikel 9 I Opschorting, Verrekening en Retentierecht 
1. Als Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen en/of bij 
afkeuring van de Prestatie zoals bedoeld in Artikel 22 is 
Opdrachtgever gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens 
Opdrachtnemer op te schorten, totdat Opdrachtnemer alsnog volledig 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  
2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de bedragen die zij, 
uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan Opdrachtnemer 
verschuldigd zal zijn of van Opdrachtnemer te vorderen zal hebben, 
te verrekenen met bedragen die Opdrachtgever en/of een andere tot 
Opdrachtgever behorende vennootschap te eniger tijd van 
Opdrachtnemer te vorderen zal hebben of aan Opdrachtnemer 
verschuldigd zal zijn. Een beroep door Opdrachtnemer op artikel 
6:136 BW is uitgesloten. 
3. Opdrachtgever heeft het recht om in geval van (dreigend) 
faillissement van Opdrachtnemer vorderingen van 
Onderopdrachtnemers met betrekking tot de Overeenkomst 
rechtstreeks aan die Onderopdrachtnemers te voldoen. De 
vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever wordt in dat geval 
met een gelijk bedrag verminderd. 
4. In geval van surséance van betaling en faillissement van 
Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever het recht zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever een 
vrijwarende verklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen, 
waaruit blijkt dat Opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld 
op grond van artikel 34 en/of 35 Invorderingswet 1990 wegens het 
ten onrechte niet afdragen door Opdrachtnemer en/of zijn 
Onderopdrachtnemers van de in voornoemde wetsartikelen bedoelde 
loonheffingen en omzetbelasting. Op de curator of bewindvoerder 
rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van deze 
vrijwarende verklaring. 
5. Opdrachtnemer doet afstand van zijn eventuele opschortings- 
en/of retentierecht en enig recht op verrekening. 
 
Artikel 10 I Integriteit, Duurzaamheid, Veiligheid en Milieu 

1. Opdrachtnemer is gehouden bij de uitvoering van de 
Overeenkomst de normen in acht te nemen zoals neergelegd in de 
gedragscode van Opdrachtgever. Deze gedragscode is op te vragen 
bij Opdrachtgever of te raadplegen via www.byldis.com.  
2. Opdrachtnemer is gehouden bij de uitvoering van de 
Overeenkomst de waarden na te streven op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals neergelegd in het 
MVO-beleid van Opdrachtgever. Dit beleid is op te vragen bij 
Opdrachtgever of te raadplegen via www.byldis.com.  
3. Opdrachtnemer dient zich in het kader van de uitvoering van de 
Prestatie op de hoogte te stellen van, en te acteren naar, de 
toepasselijke “lokale” bouwplaats regelgeving. 
4.  Indien van toepassing, dient de Opdrachtnemer zich in het kader 
van de uitvoering van de Prestatie, op de hoogte te stellen van, en 
te acteren naar, de veiligheidsvoorschriften van Opdrachtgever. 
5. Indien van toepassing, is Opdrachtnemer verplicht tot het nemen 
van zodanige maatregelen, dat tijdens het uitvoeren van de Prestatie 
geen bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht 
echter als gevolg van niet te voorziene calamiteiten toch 
bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden, dan verplicht 
Opdrachtnemer zich tot het terstond nemen van passende 
maatregelen en het melden aan Opdrachtgever van deze 
verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de 
oorspronkelijke situatie. 
 
Artikel 11 I Industriële- intellectuele eigendomsrechten, Kennis 
en Publicaties 

1. Alle data, tekeningen, modellen, afbeeldingen, berekeningen, 
werkmethoden en bijlagen bij de Overeenkomst (al dan niet van 
elektronische aard), die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft 
verstrekt, of die Opdrachtnemer voor de Overeenkomst heeft 
gemaakt of laten maken of die Opdrachtnemer, in samenwerking met 
of in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld, blijven of worden 
eigendom van Opdrachtgever. De hiervoor bedoelde zaken dienen 
op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever te worden 
geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van Opdrachtnemer. Het 
is Opdrachtnemer niet toegestaan van de hiervoor bedoelde zaken 
gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve 
van en als voorzien in de Overeenkomst. Het gebruik van bedoelde 
zaken is geheel voor risico van Opdrachtnemer. 
2. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij voorbaat 
onvoorwaardelijk en om niet de intellectuele eigendomsrechten over 
aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever aanvaardt. 
Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers 
een akte, dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt 
Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke 
medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan 
onherroepelijk volmacht aan Opdrachtgever die overdracht dan wel 
aantekening (of andere formele handeling) te doen bewerkstelligen. 
3. De bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer 
verworven kennis staat uitsluitend aan Opdrachtgever ter 
beschikking en wordt door Opdrachtnemer niet aan derden 
bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden 
aangewend dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever. 
4. Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van de Prestatie 
geen inbreuk zal maken op industriële en/of intellectuele 
eigendomsrechten  van Opdrachtgever en/of derden. 
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van 
derden wegens inbreuk op deze rechten alsmede alle 
gevolgschade.  
5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over zijn 
betrokkenheid bij de Prestatie publiekelijk (zoals onder andere 
brochures, advertenties of anderszins in (social) media of brieven) 
te communiceren. 
6. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de naam 
Opdrachtgever/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken.  
 
Artikel 12 I Geheimhoudingsplicht en Contact met Principaal 
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden 
van alle van Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst 
verkregen gegevens, bedrijfsinformatie en kennis waarvan 
Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent, dan wel had kunnen of 
moeten begrijpen. Opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering 
van de Overeenkomst betrokken Medewerkers schriftelijk tot 
dezelfde geheimhouding verplichten. Deze 
geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van de 
Overeenkomst voortduren. 
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2. Indien van toepassing, is het Opdrachtnemer niet toegestaan 
rechtstreeks contact met Principaal te hebben aangaande de 
uitvoering van de Overeenkomst, de Prestatie of het Werk, tenzij 
anders is overeengekomen. 
 
Artikel 13 I Zekerheid, Cessie en Verpanding 
1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om voor rekening van 
Opdrachtnemer een zekerheidsstelling te verzoeken om de nakoming 
van de verplichtingen onder de Overeenkomst van Opdrachtnemer 
zeker te stellen, in welk geval Opdrachtnemer verplicht is deze te 
stellen. Indien Opdrachtnemer geen of onvoldoende zekerheid stelt, is 
Opdrachtgevergerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te 
beëindigen zoals bepaald in Artikel 24.1 en het nog uit te voeren 

deel van de Prestatie aan derden op te dragen. Alsdan is 
Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade. 
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer de uit Overeenkomst 
voortvloeiende vorderingen niet aan (een) derde(n) cederen (zoals 
bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW), verpanden (zoals bedoeld in artikel 
3:83 lid 2 juncto artikel 3:98 BW) of onder welke titel dan ook (doen) 
overdragen dan wel daarop enigerlei beperkt recht (doen) vestigen. 
Deze bepaling is een beding in de zin van artikel 6:83 lid 2 BW, en 
heeft goederenrechtelijke werking. 
 
Artikel 14 I Uitbesteding en Inlening 
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever, is het Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering 
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te 
dragen of uit te besteden of gebruik te maken van door derden ter 
beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten. Bij inlening van 
arbeidskrachten als hiervoor bedoeld, is Opdrachtnemer verplicht de 
voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 17 strikt na te leven om 
gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader 
van de inlenersaansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 34 van de 
Invorderingswet 1990. In dit kader geldt de vrijwaringsverplichting 
zoals bedoeld in Artikel 17. 
2. Met inachtneming van het overige in dit Artikel 14 bepaalde, 
wordt de in Artikel 14.1 bedoeld toestemming slechts verleend 
indien er sprake is van een derde die tenminste in het bezit is van 
een geldig SNA-keurmerk of schriftelijk aantoonbaar voldoet aan 
NEN 4400- 1 en/of NEN 4400- 2 en conform de geldende wet- en 
regelgeving correct in het Handelsregister is ingeschreven. 
3. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer toestemming verleent om 
de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
dragen aan een derde, dient Opdrachtnemer een schriftelijke 
overeenkomst te sluiten met deze derde waarin de voorwaarden uit 
de Overeenkomst, inclusief deze AIV, van toepassing worden 
verklaard. Opdrachtnemer blijft altijd aansprakelijk voor de uitvoering 
van de Overeenkomst. 
 
Artikel 15 I Non-concurrentie en Personeelsbeding 
1. Indien van toepassing, is het Opdrachtnemer niet toegestaan, zowel 
direct als indirect via een groepsmaatschappij of dochtermaatschappij 
of bouwcombinatie van welke aard dan ook of via tussenkomst van 
derden, prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen aan Principaal die 
direct of indirect verband houden met de uitvoering van de 
Overeenkomst, de Prestatie en/of het betreffende Werk. 
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal 
Opdrachtnemer zich geheel onthouden van het werven van 
personeelsleden van Opdrachtgever. 
 
Artikel 16 I Garanties 
1. Opdrachtnemer dient de garanties aan Opdrachtgever te 
verstrekken zoals uiteengezet in de Overeenkomst. 
2. Als in de Overeenkomst geen garanties zijn genoemd, moet 
Opdrachtnemer alle garanties aan Opdrachtgever verstrekken die 
Opdrachtgever op grond van de Hoofdaannemingsovereenkomst 
aan Principaal moet verstrekken, voor zover die garanties betrekking 
hebben op de Prestatie. 
3. Opdrachtnemer moet de tijdens een garantieperiode optredende 
gebreken voor eigen rekening en risico en op eerste aanzegging van 
en in overleg met Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien (14) dagen 
herstellen, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet voor 
zijn rekening en/of risico komen. Alle aan het herstel of de 
vervanging van het gebrek verbonden kosten, alsmede de verdere 
uit het gebrek voortvloeiende kosten (gevolgschade) zijn voor 
rekening van Opdrachtnemer. 
4. Opdrachtgever mag een gebrek voor rekening van 
Opdrachtnemer laten herstellen als Opdrachtnemer het gebrek na 
schriftelijke ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet deugdelijk 

herstelt. Als het herstel geen uitstel kan lijden, is een voorafgaande 
schriftelijke ingebrekestelling niet nodig. 
5. Het bepaalde in dit Artikel 16 laat de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en de wet onverlet. 
6. Garanties die door de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden 
met betrekking tot de Prestatie zijn verstrekt worden geacht door 
Opdrachtnemer te zijn verstrekt. Ter zake deze garanties verbindt 
Opdrachtnemer zich op eerste verzoek zorg te dragen voor de 
nakoming van de uit genoemde garanties voortvloeiende rechten en 
aanspraken. 
 
Artikel 17 I Ketenaansprakelijkheid: Verplichtingen in het kader 
van Uitbesteding en Inlening ten aanzien van Medewerkers en 
Vrijwaring  

1. Ten aanzien van Medewerkers is Opdrachtnemer verplicht: 
a. aan alle voorschriften te voldoen van de Wet arbeid 
vreemdelingen, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de EU, de Vreemdelingenwet, de Wet allocatie 
arbeidskrachten intermediairs, de Wet aanpak schijnconstructies, de 
Wet op de identificatieplicht en Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties; 
b. de overeenkomsten met Medewerkers schriftelijk vast te 
leggen; 
c. op verzoek toegang te verschaffen aan Opdrachtgever en/of 
bevoegde instanties tot de overeenkomsten met Medewerkers en 
meewerken aan controles, audits of loonvalidaties; 
d. de in dit Artikel 17 genoemde verplichtingen door te leggen 

aan zijn Onderopdrachtnemers en te bedingen dat diens 
Onderopdrachtnemers deze bepalingen opnemen in alle 
overeenkomsten met hun Onderopdrachtnemers; 
e. te beschikken over een geldig bewijs van registratie bij de 
Belastingdienst, een verklaring betalingsgedrag omzetbelasting en 
loonheffingen, een recent uittreksel uit het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel en, als artikel 34 (inlenersaansprakelijkheid) 
of 35 (ketenaansprakelijkheid) van de Invorderingswet 1990 van 
toepassing is, de originele G-rekening-overeenkomst. 
Opdrachtnemer moet deze documenten voor aanvang van de 
werkzaamheden conform de Overeenkomst aan Opdrachtgever in 
kopie verstrekken; 
f. voor aanvang van de werkzaamheden conform de 
Overeenkomst en, bij veranderingen van de gegevens tijdens de 
looptijd van de Overeenkomst, voorafgaand aan de betreffende 
verandering, voor zover wettelijk vereist en toegestaan, de 
gegevens als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, waaronder (maar niet 
beperkt tot) de namen en de Burgerservicenummers, kopieën van 
geldige identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, 
verblijfsvergunningen, A1-verklaringen en vakbekwaamheids-
certificaten te verstrekken van alle Medewerkers die door hem bij 
Opdrachtgever of Principaal tewerk worden gesteld aan de hand van 
een door Opdrachtgever te verstrekken model; 
g. voor aanvang van de werkzaamheden aan te geven welke cao 
van toepassing is en op verzoek van Opdrachtgever de loonstaten 
ter inzage te verstrekken, alsmede de betreffende toepasselijke 
cao na te leven; 
h. al zijn verplichtingen tegenover de Medewerkers strikt na te 
komen; 
i. op verzoek van Opdrachtgever en minimaal eenmaal per 
kwartaal op eigen initiatief, een verklaring te verstrekken met 
betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals 
bedoeld in de in het kader van de inlenersaansprakelijkheid en 
ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en richtlijnen; 
j. een loonadministratie te voeren in overeenstemming met de 
geldende Wet op de loonbelasting 1964, de Invorderingswet 1990, 
de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale 
Verzekeringen; 
k. in geval een Medewerker kwalificeert als zelfstandige zonder 
personeel (“zzp’er”), een overeenkomst met deze zzp’er te sluiten 
conform een door de Belastingdienst goedgekeurde 
modelovereenkomst en op verzoek een kopie van de getekende 
overeenkomst aan Opdrachtgever te verstrekken. Opdrachtnemer 
is ervoor verantwoordelijk dat de zzp’er de werkzaamheden 
conform de overeenkomst uitvoert; 
l. voor aanvang van de werkzaamheden het voor de 
werkzaamheden eventueel relevante keurmerk of certificaat, zoals 
SNA keurmerk, NEN 4001-01 of VCA-certificaat, te verstrekken aan 
Opdrachtgever. 
 
Artikel 18 I Ketenaansprakelijkheid: Verschuldigde Premies 

1. Opdrachtgever heeft het recht Opdrachtnemers dan wel diens 
Onderopdrachtnemer(s) ter zake van de Prestatie verschuldigde 
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premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor zij 
ingevolgde Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, 
te betalen door storting op de daarvoor bestemde geblokkeerde 
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Door betaling 
zoals hiervoor bedoeld, is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer 
gekweten voor zover het deze bedragen betreft. Opdrachtgever 
heeft in dat geval verhaal ter hoogte van hetgeen door 
Opdrachtgever in dit kader is voldaan, vermeerderd met de 
wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling, zulks met recht op 
verrekening. 
2. Indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft te vrezen dat 
Opdrachtnemer of diens Onderopdrachtnemer(s) niet aan zijn 
wettelijke verplichtingen tot afdracht kan voldoen, heeft 
Opdrachtgever het recht haar betalingsverplichtingen onder de 
Overeenkomst op te schorten totdat is vastgesteld of en voor welk 
bedrag Opdrachtgever aansprakelijk zal worden gesteld door de 
Belastingdienst. 
3. Indien Opdrachtgever na aansprakelijkstelling, voor door 
Opdrachtnemer of dienst Onderopdrachtnemer(s) niet betaalde 
belastingen en/of premies voldoet, heeft Opdrachtgever buiten de 
situatie als in Artikel 18.1, ten belope van het gehele door haar 

voldane bedrag verhaal op Opdrachtnemer. Deze vordering wordt 
vermeerderd met een bedrag gelijk aan de wettelijke rente vanaf het 
tijdstip van betaling, met recht op verrekening. 
 
Artikel 19 I Certificaten, Garantiebewijzen e.d. 
1. Voor zover van toepassing, dient Opdrachtnemer certificaten, 
attesten, materiaalstaten, opleveringsdossier, garantiebewijzen
 en/of instructieboeken, revisieboeken en/of onderhoudsstukken 
per ommegaande bij de levering van de Prestatie aan 
Opdrachtgever te verstrekken, doch uiterlijk bij de indiening van de 
laatste termijnfactuur, bij gebreke waarvan Opdrachtgever 
gerechtigd is zijn betalingsverplichting op te schorten conform 
Artikel 8.3.d. 
 
Artikel 20 I Verzekering 
1. Opdrachtnemer is verplicht zich doorlopend en adequaat te 
verzekeren voor aansprakelijkheden uit hoofde van de wet, de 
Overeenkomst of deze AIV, bij gebreke waarvan Opdrachtgever 
gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de 
overige rechten van Opdrachtgever. Verzekering van de 
aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en de wet. 
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft 
Opdrachtnemer voor aanvang van diens werkzaamheden onder de 
Overeenkomst bewijs van verzekering af, alsmede bewijs dat de 
verschuldigde premie is betaald. 
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dien(t)(en) de 
polissen van de verzekering(en) als bedoeld in dit Artikel 20 aan 
minimaal de volgende eisen te voldoen: 
a. Opdrachtgever en Principaal (indien van toepassing) dienen als 
medeverzekerde op de polis(sen) te worden genoemd; 
b. de verzekering(en) dien(t)(en) een primaire dekking te bieden. 
Wanneer een schade zowel te verhalen is onder de polis van 
Opdrachtnemer als op een verzekering van Opdrachtgever dan wel 
Principaal (indien van toepassing), gaat de verzekering van 
Opdrachtnemer altijd voor; en 
c. in de polisvoorwaarden dient geen (vorm van) regres jegens 
Opdrachtgever dan wel Principaal (indien van toepassing) te zijn 
opgenomen. 
4. Indien Opdrachtnemer valt onder een door Opdrachtgever of 
Principaal (indien van toepassing) afgesloten verzekering, dan is 
Opdrachtnemer gehouden aan de polis verplichtingen zoals deze in 
de door Opdrachtgever en/of Principaal afgesloten verzekeringen 
zijn vastgelegd. In geval Opdrachtnemer hierin tekortschiet in de 
nakoming hiervan, dan is Opdrachtgever gerechtigd deze 
verplichtingen namens en voor rekening van Opdrachtnemer na te 
komen. 
5. Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit dit Artikel 20 niet 
mocht nakomen, dan is Opdrachtgever gerechtigd voor rekening van 
Opdrachtnemer een verzekering af te sluiten en de daarmee 
gemoeide kosten met Opdrachtnemer te verrekenen. 
6. Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor 
rekening van Opdrachtnemer voor zover de schade voor rekening of 
risico van Opdrachtnemer komt. 
7. In geval van schade dient Opdrachtnemer dit per direct te 
melden aan Opdrachtgever. In overleg met Opdrachtgever wordt de 
schade vastgesteld en is Opdrachtnemer verplicht een 
schademelding te doen aan zijn verzekeraar. Opdrachtnemer zal 
Opdrachtgever voorzien van een kopie van deze schademelding. 

Vervolgens zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte 
houden van het verdere verloop. 
  
Artikel 21 I Aansprakelijkheid en Vrijwaring 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die 
Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen Principaal, lijdt als 
gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, 
zoals doch niet beperkt tot schade aan het werk en de eigendommen 
van Opdrachtgever en derden, ongeacht of die schade is 
veroorzaakt door Opdrachtnemer, diens personeel of een andere 
(rechts)persoon waarvoor Opdrachtnemer rechtens 
verantwoordelijk is.. De administratie van Opdrachtgever strekt tot 
volledig bewijs van de schade van Opdrachtgever, behoudens 
tegenbewijs door Opdrachtnemer. 
2. Onverminderd het bepaalde in Artikel 21.1 is Opdrachtnemer 
aansprakelijk voor alle door Opdrachtgever geleden of te lijden 
directe en indirecte schade als gevolg van de niet nakoming van de 
Overeenkomst door Opdrachtnemer, diens personeel of een 
andere (rechts)persoon waarvoor Opdrachtnemer rechtens 
verantwoordelijk is. 
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boetes 
en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan Opdrachtgever, 
Principaal en/of derden ten gevolge van een doen of nalaten van 
Opdrachtnemer. 
4. Opdrachtgever heeft het recht gebreken als gevolg van een 
tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van zijn 
verplichtingen op grond van de Overeenkomst voor rekening en risico 
van Opdrachtnemer te (laten) herstellen, indien Opdrachtnemer na 
ingebrekestelling daartoe niet is overgegaan. 
5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en houdt 
Opdrachtgever gevrijwaard voor: 
a. vorderingen van derden (waaronder Medewerkers alsmede de 
Inspectie SZW, het UWV, de Belastingdienst of 
(sub)onderaannemers) tot vergoeding van schade geleden als 
gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, 
een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer of het niet door 
Opdrachtnemer naleven van wet- en regelgeving, bestaande uit 
onder meer schade wegens verlies, diefstal of enige andere vorm 
van schade aan zaken c.q. eigendommen en schade als gevolg van 
lichamelijk letsel of arbeidsongeschiktheid al dan niet op de voet van 
artikel 7:658 BW en de artikelen 6:170 tot en met 6:174 BW; 
b. boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan 
Opdrachtgever en/of Principaal (indien van toepassing) en/of 
derden in verband met het niet door Opdrachtnemer naleven van 
wet- en regelgeving; 
c. alle aanspraken van de Belastingdienst en/of de 
uitvoeringsinstelling voor de sociale verzekeringen ter zake van de 
inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies; 
d. alle kosten van Opdrachtgever, diens advocaten etc. in verband 
met aanspraken zoals bedoeld onder Artikel 21.4.a t/m 21.4.c. 
6. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever van het ontstaan van 
eventuele schade onmiddellijk kennis te geven en deze 
kennisgeving binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen. 
7. Opdrachtgever is te allen tijden gerechtigd om alle schades, 
boetes en overige aanspraken waarvoor Opdrachtgever op grond 
van de wet, de Overeenkomst of deze AIV aansprakelijk is, direct en 
zonder nadere mededeling aan Opdrachtnemer, te verrekenen met 
al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is uit welke hoofde 
dan ook.  
8. In geval van faillissement van Opdrachtnemer heeft 
Opdrachtgever het recht tien (10) procent van de prijs van de 
Overeenkomst aan Opdrachtnemer of diens rechtsopvolger in 
rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van 
Opdrachtnemer, als vergoeding voor het feit dat Opdrachtgever ten 
gevolge van het faillissement van Opdrachtnemer zijn contractuele 
en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband met (verborgen) 
gebreken aan de Prestatie niet zal kunnen uitoefenen. Daarnaast 
heeft Opdrachtgever het recht om de werkelijke schade in rekening 
te brengen en te verrekenen met de vorderingen van 
Opdrachtnemer. 
 
Artikel 22 I Kwaliteit, Inspectie, Keuring en Goedkeuring 
1. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de Prestatie 
overeenkomstig de overeengekomen kwaliteitsnormen gerealiseerd 
zal worden. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer dit 
aantonen. 
2. Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om zelf de 
nodige inspecties en keuringen uit te voeren, heeft Opdrachtgever en, 
indien van toepassing, Principaal, te allen tijde het recht (een 
onderdeel van) de Prestatie te (doen) inspecteren of te keuren. 
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Alsdan zal Opdrachtnemer zorgen voor zodanige medewerking en ter 
beschikkingstelling van faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen 
worden verlangd. 
3. Iedere Partij draagt zijn eigen kosten van de inspecties en 
keuringen. Echter, de kosten van de inschakeling van derden bij 
inspecties en keuringen zijn voor rekening van Opdrachtgever 
wanneer blijkt dat de Prestatie in overeenstemming is met de 
Overeenkomst. Als de Prestatie niet voldoet aan de Overeenkomst, 
dan komen de kosten voor rekening van Opdrachtnemer. 
4. Als Opdrachtgever bij een inspectie of beproeving (een deel van) 
de Prestatie afkeurt, dan zal Opdrachtnemer (het afgekeurde deel 
van) de Prestatie op verzoek van Opdrachtgever direct voor eigen 
rekening en risico herstellen of vervangen. 
5. Als Opdrachtnemer de afgekeurde Prestatie of het afgekeurde 
deel van de Prestatie niet vervangt of herstelt, heeft Opdrachtgever 
het recht de afgekeurde Prestatie of het afgekeurde deel van de 
Prestatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer te (doen) 
vervangen of herstellen. 
6. Inspectie of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van 
enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de 
Overeenkomst, de wet of deze AIV. 
 
Artikel 23 I Verandering van Werk 
1. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer te allen tijde meer- en 
minderwerk opdragen dan wel verzoeken de Prestatie op andere 
wijze uit te (laten) voeren (de “Verandering van Werk”). 
2. Verandering van Werk mag uitsluitend na voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van 
Opdrachtgever worden uitgevoerd.  
3. Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep toe op (financiële) 
verrekening van Verandering van Werk  en/of een hiermee 
verband houdend uitstel van de opleverdatum indien en voor zover 
dit schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer dient zo 
spoedig mogelijk bij Opdrachtgever schriftelijk een specificatie in 
te dienen van de financiële gevolgen en eventuele gevolgen voor 
de uitvoerings- en oplevertermijn, bij gebreke waarvan het recht 
op vergoeding vervalt.  
4. De specificatie als bedoeld in Artikel 23.3 omvat in ieder 
geval: a) een beschrijving van de wijziging, b) inzicht in de 
gevolgen voor de opleverdatum en planning en c) inzicht in de 
financiële gevolgen. 
5. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer schriftelijk opdragen een 
Verandering van Werk uit te voeren onder het uitdrukkelijk 
voorbehoud van het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
Verandering van Werk en eventuele aanpassing van de 
(op)leverdatum.  Opdrachtnemer is in dat geval verplicht om te 
beginnen met de uitvoering van de Verandering van Werk reeds 
uit te voeren voordat Partijen overeenstemming hebben bereikt 
over de financiële gevolgen en/of aanpassing van de 
(op)leverdatum.  
6. Los van het bepaalde in dit Artikel 23 komt Opdrachtnemer 
enkel een beroep op verrekening van Verandering van Werk toe 
indien en voor zover Opdrachtgever dat beroep ook heeft op de 
Principaal en niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de vergoeding 
van Principaal heeft ontvangen. Indien Opdrachtnemer van oordeel 
is dat zich ten aanzien van de Prestatie een omstandigheid voordoet 
die aanleiding zou kunnen vormen voor een Verandering van Werk, 
dan zal Opdrachtnemer terstond, voordat hij het desbetreffende 
gedeelte van de Prestatie voortzet, aan Opdrachtgever verzoeken 
om in overeenstemming met dit Artikel 23 een Verandering van 
Werk op te dragen waarbij hij tevens schriftelijk opgave zal doen van 
de financiële consequenties van de Verandering van Werk. 
 
Artikel 24 I Beëindiging van de Overeenkomst 
1. Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen of op te schorten als sprake 
is van een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van zijn 
verplichtingen op grond van de Overeenkomst, als Opdrachtnemer 
de tekortkoming na ingebrekestelling door Opdrachtgever niet heeft 
hersteld binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn, 
zulks ongeacht zijn recht op schadevergoeding. Niet vereist is dat 
de tekortkoming ook toerekenbaar is. 
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is elke tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de 
nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen een fatale 
termijn, Opdrachtnemer is in verzuim door het enkele verstrijken van 
de termijn. 
3. In de volgende gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in 
verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd, zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te schorten of op te zeggen, 

zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding en 
onverminderd de Opdrachtgever toekomende rechten op grond van 
de wet: 
a. Indien de Hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd; 
b. indien Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de 
zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn 
onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins 
sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening; 
c. ingeval van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) (voorlopige) 
surséance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) onder 
curatele stelling, van Opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die 
zich voor de verplichtingen van Opdrachtnemer garant heeft gesteld 
of zekerheid heeft verstrekt; 
d. indien de activa van Opdrachtnemer onder bewind worden 
gesteld; 
e. indien Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt ten 
aanzien van de Prestatie, dan wel een boete of een andere 
maatregel opgelegd krijgt in dat kader. 
f. indien ten laste van Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal 
beslag wordt gelegd; 
g. indien Opdrachtnemer komt te overlijden (in geval van een 
éénmanszaak). 
4.  Alle vorderingen die Opdrachtgever in de gevallen als genoemd 
in Artikel 24.2 op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen 
terstond en volledig opeisbaar zijn. 
5. Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft Opdrachtgever, 
onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het 
recht te zijner keuze: 
a. de reeds geleverde zaken/het reeds uitgevoerde 
werkzaamheden voor rekening van Opdrachtnemer naar hem terug 
te sturen/af te breken en de voor deze zaken/deze werkzaamheden 
reeds gedane betalingen terug te vorderen; 
b. de Prestatie zelf of door derden te laten voltooien, met 
gebruikmaking van het reeds door Opdrachtnemer geleverde 
zaken/uitgevoerde werkzaamheden en de door Opdrachtnemer 
gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen de 
overeengekomen vergoeding minus boete en/of schade. Ook in 
geval van gesloten opslag is Opdrachtgever gerechtigd zich daartoe 
de toegang te verschaffen. 
6. De vorderingen die Opdrachtgever ten gevolge van de 
ontbinding of opzegging van de Overeenkomst mocht hebben of 
verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van 
schade en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar. 
7. Opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en 
een (dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan 
Opdrachtgever te melden. 
 
Artikel 25 I Hulpmiddelen 
1. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve 
van uit te voeren Prestatie benodigde hulpmiddelen, behoudens 
anders schriftelijk anders wordt overeengekomen. Hulpmiddelen 
dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn, geschikt te zijn voor het 
beoogde doel en dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen 
en regelgeving. 
 
Artikel 26 I Gegevens en Privacy 
1. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de uitvoering 
van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen 
zij voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke 
privacywetgeving. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op ieder 
verzoek zonder vertraging informeren over de wijze waarop 
Opdrachtnemer voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving. 
2. Opdrachtnemer is gehouden om technische en organisatorische 
voorzieningen te treffen ter bescherming van persoonsgegevens die 
Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever. 
3. Opdrachtnemer garandeert dat alle data die zij ter beschikking 
stelt aan Opdrachtgever op een rechtmatige wijze is verkregen, op 
een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan 
Opdrachtgever en dat de data en de verstrekking daarvan geen 
inbreuk oplevert met enige rechten van derden. 
4. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor het up-to-date 
houden van de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde 
persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de 
Overeenkomst en overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving. 
5. Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken waarbij 
persoonsgegevens betrokken zijn waarvan Opdrachtgever 
verantwoordelijke is in de zin van de privacywetgeving, direct te 
melden aan Opdrachtgever. 
6. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk, en in elk 
geval binnen 24 uur, schriftelijk op de hoogte te brengen indien zij 
met betrekking tot de gegevens die zij verwerkt in het kader van de 
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Overeenkomst: i) een verzoek om informatie ontvangt, of een 
dagvaarding of een verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde 
overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking, behalve voor 
zover het Opdrachtnemer anderszins wettelijk verboden is om die 
informatie openbaar te maken; ii) voornemens is om 
persoonsgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie openbaar 
te maken, iii) ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft 
plaatsgevonden, of iv) klachten of (informatie)verzoeken ontvangt 
van betrokkenen, in welk geval de Opdrachtnemer eerst in overleg 
treedt met Opdrachtgever over de wijze van antwoorden. 
 
Artikel 27 I Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht 
1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van 
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een 
der Partijen als zodanig worden beschouwd – die in verband met of 
naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die 
daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer mochten ontstaan en die niet in onderling overleg 
kunnen worden opgelost, worden beslecht door de Rechtbank in het 
arrondissement waarin Opdrachtgever is gevestigd.. 
3. Tenzij in een voorkomend geval anders is beslist door de rechter, 
is Opdrachtnemer gehouden zijn werkzaamheden onder de 
Overeenkomst voort te zetten, in afwachting van de totstandkoming 
van een uitspraak in het geschil. 

 


