
 

  1/11. 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALTENA CLEANING B.V. 

 

gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-

Hertogenbosch d.d. 10 november 2009 onder nummer 80/2009. 

 

Artikel 1: Algemeen/orders en acceptatie 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Opdrachtgever/ ons: Altena Cleaning B.V., alsmede de daarmee verbonden 

 vennootschappen die naar deze algemene  inkoopvoorwaarden 

 verwijzen of zich hiervan bedienen; 

Leverancier:  de contractpartij van opdrachtgever/ons; 

Bestelling:  een opdracht van ons tot levering van een product of dienst; 

Goederen:  de zaken of diensten die met de bestelling verband houden. 

 

1.2  Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor al onze 

bestellingen, opdrachten en voor alle door ons afgesloten overeenkomsten uitsluitend 

deze voorwaarden. Op overeenkomsten inzake het verrichten van diensten, inclusief 

aanneming van werk, het uitvoeren van een opdracht en het inlenen van 

arbeidskrachten ten behoeve van opdrachtgever, zijn naast deze inkoopvoorwaarden 

tevens de aanvullende inkoopvoorwaarden van toepassing. 

 

1.3 Deze inkoopvoorwaarden prevaleren boven de eventuele verkoopvoorwaarden van 

 leverancier. 

 

1.4 Offertes/ aanbiedingen van leverancier zijn onherroepelijk en hebben een 

 geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij de offerte/aanbieding een langere 

 geldigheidsduur vermeldt. 

 

1.5 Inkooporders en overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn 

 voor ons slechts dan bindend indien zij schriftelijk door ons zijn geplaatst of 

 bevestigd. 

 

1.6 Opdrachtgever is gerechtigd een order in te trekken wanneer leverancier niet binnen 

 vijftien dagen na dagtekening van de inkooporder, deze rechtsgeldig ondertekend 

heeft geretourneerd aan opdrachtgever. 
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Artikel 2: Prijzen 

 

2.1 De in de bestelling/koopovereenkomst genoemde prijzen zijn vaste prijzen, inclusief 

 alle kosten, hoe ook genaamd. Prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders 

 overeengekomen, in euro’s en zijn exclusief BTW. Kosten van meerwerk zijn door 

 ons niet verschuldigd, tenzij deze voor het uitvoeren van dit meerwerk schriftelijk 

 door ons zijn aanvaard. 

 

2.2 De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst. Leverancier 

 is niet gerechtigd aan ons een prijsverhoging in rekening te brengen indien na datum 

 van het sluiten van de overeenkomst prijsbepalende factoren, in welke vorm dan ook, 

 veranderen, ook al zou dit voortkomen uit bij het tot stand komen van de 

 overeenkomst onvoorziene omstandigheden. 

 

2.3 Terzake van aanbiedingen maakt leverancier geen aanspraak op enige 

 kostenvergoeding, tenzij vooraf anders is overeengekomen. 

 

Artikel 3: Kwaliteit en hoeveelheden/kwaliteitscontrole/identificatievoorschriften 

 

3.1 Leverancier garandeert dat de bestelde, en geleverde goederen geschikt zijn voor het 

 doel waarvoor zij zijn bestemd en dat de goederen van goede kwaliteit zijn, vrij van 

 constructie-, materiaal- en fabricagefouten en voldoen aan door ons gestelde eisen en 

 voorwaarden, terzake geldende overheidsnormen, toepasselijk te achten nationale en 

 internationale normbladen en de aan ons verstrekte specificaties. Indien de normen, 

 waarnaar door ons verwezen is, alsmede door ons gegeven aanwijzingen, 

 klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat leverancier in strijd 

 met de goede trouw handelt door, zonder ons daarop te wijzen tot levering van de 

 desbetreffende goederen over te gaan, is leverancier aansprakelijk voor alle directe of 

 indirecte schade die wij hierdoor lijden. 

 

3.2 Opdrachtgever gaat niet akkoord met meer of minder leveringen en/ of 

deelleveringen, tenzij anders is overeengekomen. 

 

3.3 Opdrachtgever is gerechtigd kwaliteitszorgaspecten bij leverancier te verifiëren. 

 

3.4 Alle in de opdracht of anderszins kenbaar gemaakte identificatievoorschriften dienen 

 strikt te worden nageleefd. Identificatie dient duidelijk te worden aangebracht. 

 

3.5 Alle te leveren goederen dienen te worden voorzien van Nederlandse aanduidingen. 
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Artikel 4: Ter beschikking stellen van goederen 

 

4.1 Goederen, zoals bijvoorbeeld modellen, tekeningen, etc. en knowhow welke door ons 

 voor de uitvoering van een opdracht aan leverancier ter beschikking worden gesteld 

 danwel op onze kosten zijn aangebracht of vervaardigd, blijven, tenzij uitdrukkelijk 

 schriftelijk anders overeengekomen, onder alle omstandigheden ons eigendom. 

 Leverancier is verplicht deze goederen zodanig te merken dat identificatie van deze 

 goederen als zijnde ons eigendom te allen tijde mogelijk is c.q. blijft. Leverancier is 

 aansprakelijk voor beschadiging of verloren gaan van deze goederen, alsmede voor 

 eventuele schade veroorzaakt door deze goederen en vrijwaart ons terzake. 

 Leverancier dient deze goederen in goede staat van onderhoud te houden. Deze 

 goederen dienen aan ons, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op ons eerste 

 verzoek en in ieder geval direct na de laatste levering franco te worden 

teruggezonden. 

 

4.2 Leverancier komt geen retentierecht of opschortingrecht toe ter zake van de in artikel 

 4 lid 1 genoemde goederen. 

 

Artikel 5: Levering en transport 

 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, of indien uit de aard van de 

 overeenkomst anders voortvloeit, dient levering van de door ons bestelde goederen te 

 geschieden door bezorging aan het door ons opgegeven afleveradres. 

 

5.2 Leverancier is verplicht verpakkingen en/ of afval kosteloos retour te nemen. 

 

5.3 Opdrachtgever is gerechtigd de te leveren goederen niet in ontvangst te nemen indien 

 aan de voorschriften en bepalingen, zoals vermeld in dit artikel en/ of zoals vermeld in 

 artikel 3, niet is voldaan. 

 

5.4 Tenzij anders overeengekomen, vindt aflevering van goederen plaats, franco, op de 

door ons aangegeven plaats en tijd onder aanbieding van alle benodigde documenten 

zoals verzendadvies, vrachtbrief, pakbon, etc. 

 

5.5 Voor schade welke ook, door tijdens of verband houdende met het transport door ons 

geleden, is leverancier aansprakelijk. 
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Artikel 6: Levertijd en boete 

 

6.1 Leverancier is verplicht zich strikt te houden aan de in de bestelling/ 

koopovereenkomst vermelde levertijd. De in de bestelling/ koopovereenkomst 

vermelde levertijd geldt dan ook als een fatale termijn. Indien leverancier een 

overschrijding van de levertijd verwacht, dient hij dit terstond aan ons te melden. In 

geval van overschrijding van de levertijd, zonder dat dit tevoren door ons is 

geaccepteerd, is leverancier in gebreke en behouden wij ons in alle gevallen het recht 

voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ingebrekestelling of 

rechtelijke tussenkomst en onverminderd onze overige rechten, waaronder begrepen 

ons recht op schadevergoeding, zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan 

leverancier gehouden zijn. Voorts behouden wij ons dan het recht voor reeds 

ontvangen goederen voor rekening van leverancier terug te zenden en alsnog 

aangeboden goederen te weigeren. 

 

6.2 In geval van overschrijding van de levertijd is leverancier aan ons een direct opeisbare 

boete van 2% verschuldigd voor elke dag overschrijding tot een maximum van 10% 

van de prijs van het niet tijdig afgeleverde, met dien verstande dat de boete per dag 

nimmer minder dan euro 100,-- zal bedragen. Een en ander laat onverlet ons recht op 

volledige schadevergoeding. Indien wij tot ontbinding/annulering overgaan is 

leverancier hiernaast te onzer keuze een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% 

van de overeengekomen koopprijs, of verplicht om onze werkelijke schade te 

vergoeden. Al onze betalingsverplichtingen zullen zijn opgeschort totdat is vastgesteld 

welk bedrag wij wegens schade en kosten van leverancier te vorderen hebben. 

 

6.3 In geval van geheel of gedeeltelijke ontbinding/ annulering is leverancier verplicht om 

door ons betaalde voorschotten, vooruitbetalingen, garantiesommen en dergelijke 

onverwijld aan ons terug te betalen, zonder dat leverancier een beroep kan doen op 

verrekening. Voorts dienen dan eventueel door ons gestelde bankgarantie(s) of 

borgtocht(en) terstond aan ons te worden vrijgegeven. 

 

Artikel 7: Facturen/verzendadviezen en afleveringsbonnen 

 

7.1 Op facturen, verzendadviezen en afleveringsbonnen dienen duidelijk onze 

opdrachtnummers, het project en het projectnummer te worden vermeld. Facturen 

dienen in tweevoud te worden gezonden aan de crediteurenadministratie. Facturen 

zonder afgetekende afleveringsbonnen zullen door ons worden geweigerd. 

Verzendadviezen, afleveringsbonnen, paklijsten, etc., dienen tezamen met de 

goederen te worden aangeboden. 

 

7.2 Het niet voldoen aan het in lid 1 vermelde, alsmede het niet volledig of niet duidelijk 

invullen van deze documenten (met alle noodzakelijke gegevens zoals 

opdrachtnummers en dergelijke) zal vertraging in de betaling tot gevolg kunnen 

hebben. In geval van een dergelijke betalingsvertraging zijn wij geenszins in gebreke 

en zijn wij derhalve geenszins rente en/ of schadevergoeding verschuldigd. 
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Artikel 8: Geheimhouding 

 

8.1 Leverancier zal zowel gedurende, als na afloop van de uitvoering van de 

overeenkomst strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitvoering 

van de overeenkomst te zijner kennis komt met betrekking tot onze 

bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen gegevens 

betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema's, ontwerpen en dergelijke in 

verband met de zaken en belangen van ons bedrijf. Leverancier is, behoudens onze 

schriftelijke toestemming, niet bevoegd om onze bedrijfsgegevens, gegevens 

aangaande onze goederen, projecten etc., al dan niet commercieel te gebruiken of 

vast te leggen op gegevensdragers anders dan en voor zover benodigd voor het 

uitvoeren van de overeenkomst. Leverancier is niet gerechtigd om zonder onze 

voorafgaande schriftelijke toestemming in een publicatie of anderszins, in media of 

brieven, etc. het bestaan van de overeenkomst aan derden bekend te maken. 

 

Artikel 9: Afkeuring 

 

9.1 In ontvangstname, noch betaling van de goederen houdt aanvaarding daarvan door 

ons in. 

 

9.2 Afgeleverde goederen die niet voldoen aan de eisen bedoeld in artikel 3 kunnen door 

ons alsnog worden afgekeurd. In geval van afkeuring zullen wij leverancier hiervan in 

kennis stellen en hebben wij, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke 

tussenkomst daartoe is vereist, na onze keuze, het recht om: 

a. herstel van de betreffende afgeleverde goederen te verlangen; 

b. de betreffende afgeleverde goederen voor rekening en risico van leverancier te 

 retourneren en kosteloze vervanging te eisen; 

c. herstel voor rekening van leverancier zelf uit te voeren of door een derde te 

 laten uitvoeren; 

d. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

Een en ander laat onverlet ons recht op schadevergoeding. Indien wij voor herstel of 

vervanging kiezen dient leverancier voor onmiddellijk herstel respectievelijk 

onmiddellijke vervanging zorg te dragen. 

 

9.3 Leverancier zal volledige medewerking verlenen aan iedere door opdrachtgever 

verlangde inspectie of keuring van de goederen. 

 

9.4 Indien de goederen door een onafhankelijk keuringsinstituut met negatief resultaat 

zijn beoordeeld zijn de kosten van onderzoek voor rekening van leverancier. 

 

9.5 Keuringen in de zin van dit artikel ontslaan leverancier niet van enige verplichting of 

aansprakelijkheid. 

 

Artikel 10: Eigendomsovergang 

 

10.1 De overgang van de eigendom en het risico vindt plaats zodra de goederen door 

opdrachtgever in ontvangst zijn genomen. In geval van niet-acceptatie en/ of 

afkeuring door opdrachtgever blijft het risico van de betreffende goederen bij 

leverancier. 
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Artikel 11: Garantie 

 

11.1 Leverancier garandeert de geleverde goederen op de afwezigheid van fouten, 

zichtbare en onzichtbare gebreken, op goede materiaal- en constructiekwaliteit en op 

goede werking, gedurende 24 maanden na inbedrijfstelling/ingebruikname van de 

goederen, tenzij partijen schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen, in 

welk geval deze afwijkende termijn geldt. Deze garantie houdt onder meer in dat 

leverancier te onzer keuze: 

a. gehouden is op eerste aanzegging alle fouten en gebreken kosteloos te 

  herstellen; 

b. per omgaande zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de defecte 

  goederen; 

c. indien herstelwerkzaamheden door opdrachtgever zelf of door derden worden 

  uitgevoerd, de daaraan verbonden risico's en kosten voor zijn rekening te 

  nemen. 

Een en ander onverminderd onze overige rechten. 

 

11.2 Bijkomende kosten, zoals montage- en demontagekosten, vervoerskosten, reis- en 

verblijfkosten, etc. komen eveneens voor rekening van leverancier. 

 

11.3 Indien op grond van dit artikel goederen, of onderdelen daarvan, zijn gewijzigd, 

hersteld of vervangen, zal vanaf dat moment voor deze goederen of onderdelen de 

volledige garantietermijn opnieuw ingaan. 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en reclames 

 

12.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde goederen 

ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde goederen, zulks 

volgens de bovengenoemde garantie alsmede volgens de regels van het Nederlands 

recht. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade aan goederen van derden, 

bedrijfsschade en andere indirecte schade die bij ons of derden ontstaat. 

 

12.2 Leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen ons 

personeel, tot vergoeding door ons van alle schade in welke vorm dan ook door deze 

derden geleden, welke schade direct of indirect verband houdt met de door leverancier 

geleverde goederen. 

 

12.3 In geval van reclame wordt onze betalingsverplichting opgeschort en hebben wij het 

recht onmiddellijk verbetering, reparatie, vervanging en/ of aanvulling te verlangen, 

onverminderd onze overige wettelijke en contractuele rechten. 

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom 

 

13.1 Leverancier staat er voor in dat de door hem geleverde goederen geen inbreuk maken 

op rechten van intellectuele eigendom van derden (waaronder begrepen 

octrooirechten, licenties, auteursrechten, handelsnamen, merkrechten, etc.) en 

vrijwaart ons voor alle aanspraken uit hoofde hiervan. Leverancier zal ons alle kosten, 

schade en interesten vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk. 
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Artikel 14: Faillissement e.d. van leverancier 

 

14.1 In geval van eigen aanvraag en/of het uitspreken van faillissement of surséance van 

betaling van leverancier, alsmede in geval van stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, 

wordt leverancier geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij het recht de 

opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en 

zonder rechtelijke tussenkomst, eenzijdig te annuleren/ontbinden, zonder dat wij tot 

enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de aan ons verder 

toekomende rechten. 

 

14.2 Alle vorderingen die wij in deze gevallen op leverancier mochten hebben of 

verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

 

Artikel 15: Betaling 

 

15.1 Tenzij anders overeengekomen en tenzij door ons over de kwaliteit, kwantiteit of prijs 

van het geleverde wordt gereclameerd, vindt betaling plaats binnen 45 dagen na 

ontvangst van de factuur c.q. van de goederen, indien de goederen na ontvangst van 

de factuur worden geleverd. 

 

15.2 Betaling houdt in geen enkel opzicht in afstand van het recht om op de wijze van 

uitvoering van de opdracht terug te komen. 

 

15.3 Vooruitbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij anders is overeengekomen. 

Indien vooruitbetaling(en) is/zijn overeen gekomen dient ten behoeve van ons een 

bankgarantie volgens een door ons goed te keuren model te worden afgegeven, c.q. is 

leverancier verplicht op ons verzoek en ten genoegen van ons op andere wijze 

zekerheid te stellen voor de vooruitbetalingen. 

 

15.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze 

verplichtingen op te schorten totdat leverancier op verzoek en ten genoegen van ons 

zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst. Weigering van leverancier de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons 

het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat 

wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd aan ons verder 

toekomende rechten. 

 

15.5 Het is de Leverancier verboden om eventuele vorderingen op ons zonder onze 

schriftelijke toestemming aan een derde cederen, te verpanden of onder 

welke titel dan ook in eigendom over te dragen. 

 

15.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot verrekening van hetgeen partijen over en weer 

van elkaar te vorderen hebben. 

 

15.7 Bij opdrachten terzake waarvan wij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van 

premies werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting zijn wij gerechtigd de 

hierop betrekking hebbende bedragen op de overeengekomen prijs in te houden en 

rechtstreeks aan de uitvoeringsinstantie respectievelijk de fiscus te voldoen. 
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Artikel 16: Overmacht 

 

16.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de afname door 

ons ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, hebben wij het recht, zonder alsdan 

tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de afname op te schorten danwel de 

overeenkomst te ontbinden. 

 

16.2 Als overmacht in de zin van lid 1 van dit artikel zal gelden elke omstandigheid buiten 

toedoen van ons waardoor normale afname door ons wordt verhinderd, waaronder 

nadrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot werkstakingen, tekortkomingen van door 

ons ingeschakelde derden etc. 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

17.1 Op al onze overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden Nederlands 

recht van toepassing. 

 

17.2 Geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit onze bestellingen, opdrachten of 

overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te  

’s-Hertogenbosch. Niettemin behouden wij ons het recht voor om geschillen voor te 

leggen aan een andere bevoegde rechter. 

 

AANVULLENDE INKOOPVOORWAARDEN VAN ALTENA CLEANING B.V. 

 

Artikel 18: Terrein en gebouwen van de opdrachtgever 

 

18.1 Leverancier dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de omstandigheden van het 

terrein en/ of de gebouwen van opdrachtgever waar de werkzaamheden en/ of 

leveringen moeten plaatsvinden en welke van invloed kunnen zijn op de uitvoering 

van de overeenkomst. 

18.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door niet 

vooraf gemelde belemmerende omstandigheden van het terrein en/ of de gebouwen 

van opdrachtgever zijn voor rekening en risico van leverancier. 

 

Artikel 19: Werkzaamheden leverancier op het terrein/ in de gebouwen van de 

opdrachtgever 

 

19.1 Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid danwel de aanwezigheid van 

zijn personeel tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst op het 

terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de 

ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van opdrachtgever en/ of derden. 

 

19.2 Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de 

overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de op het 

terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, 

onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en deze strikt na te leven. 
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Artikel 20: Verplichtingen van leverancier 

 

20.1 Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen 

verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met 

inachtneming van de vigerende voorschriften dienaangaande. 

 

20.2 Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van 

de overeenkomst te worden uitgevoerd. 

 

20.3 Gemachtigden van leverancier zijn in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein 

beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld 

in overleg met opdrachtgever. 

 

20.4 Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem te werk gestelde 

personeel strikt na te komen. 

 

20.5 Leverancier vrijwaart opdrachtgever voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het 

niet nakomen door leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst, dan wel voortvloeiend uit de wet. 

 

20.6 Leverancier zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van kennis en techniek 

uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk. Het is leverancier niet toegestaan om 

zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever deze overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk door derden uit te laten voeren. 

 

20.7 Leverancier dient ons op eerste verzoek voor de aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst, alsmede tijdens die uitvoering wekelijks een schriftelijke opgave te 

verstrekken van alle werknemers die door hem of door een door hem ingeschakelde 

derde, in het kader van die uitvoering te werk gesteld zijn of zullen worden, 

bevattende hun naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum en -plaats en 

sofi-nummer, alsmede van al deze werknemers een afschrift van een document als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht (Stb. 1993, 660). Voor 

werknemers uit een EG-lidstaat dient leverancier een geldige detacheringsverklaring 

te verstrekken. Voor werknemers met de nationaliteit van een niet-EG-lidstaat dient 

leverancier voor deze werknemers een afschrift van een geldige werkvergunning en 

toepasselijke arbeidsvoorwaarden te verstrekken. 

 

Artikel 21: Verplichtingen sociale verzekeringswetten en loonbelasting 

 

21.1 De leverancier is niet dan na van ons verkregen schriftelijke goedkeuring bevoegd 

enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren, danwel gebruik te 

maken van ter beschikking gestelde ("ingeleende") arbeidskrachten. De leverancier 

vrijwaart ons voor iedere vordering die de uitvoeringsinstantie en/of fiscus op ons op 

grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid pretendeert te hebben. 

 

21.2 De leverancier staat jegens ons in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen 

voortvloeiende uit de wet op de loonbelasting en uit de sociale verzekeringswetten ten 

aanzien van de werknemers die door hem of door een door hem ingeschakelde derde 

in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te werk gesteld zijn of zullen 

worden. 
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21.3 De leverancier is verplicht ons op eerste verzoek voor en/of na de aanvang van de 

uitvoering van de overeenkomst betreffende de uitvoering van een werk schriftelijk op 

te geven de naam en het adres van de uitvoeringsinstantie waarbij de leverancier is 

ingeschreven, het aansluitingsnummer waaronder de leverancier (blijkens een geldig 

bewijs van inschrijving) bij die uitvoeringsinstantie is ingeschreven, alsmede zijn 

loonbelastingnummer. De leverancier is tevens gehouden ons op eerste verzoek 

inzage en desgevraagd een kopie te verstrekken van de vergunning als bedoeld in 

artikel 16a lid 2 sub a Coördinatiewet Sociale Verzekeringen ("CSV"). 

 

21.4 De leverancier is verplicht ons telkenmale op ons eerste verzoek een recente 

verklaring omtrent betalingsgedrag van de uitvoeringsinstantie en de belastingdienst 

te overleggen die niet ouder mag zijn dan drie maanden. 

 

21.5 De leverancier dient ons op eerste verzoek voor de aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst, alsmede van week tot week tijdens die uitvoering een schriftelijke 

opgave te verstrekken van alle werknemers die door hem of door een door hem 

ingeschakelde derde, in het kader van die uitvoering te werk gesteld zijn of zullen 

worden, bevattende hun naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum en 

-plaats en Burgerservicenummer (BSN), alsmede van al deze werknemers een 

afschrift van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 

Identificatieplicht (Stb. 1993,660). Voor werknemers met de nationaliteit van een 

niet EU-Staat dient de leverancier tevens een afschrift van hun werkvergunning, 

alsmede van hun arbeidsvoorwaarden te verschaffen. Voor werknemers uit een EU 

staat dient de leverancier een detacheringverklaring te verschaffen. 

 

21.6 De leverancier zal ons op eerste verzoek telkenmale de loonstaten van de voornoemde 

werknemers ter inzage verstrekken, alsmede van week tot week schriftelijk opgave 

doen van de plaats(en) waar door die werknemers werk is verricht en van de op die 

plaats(en) door die werknemers gewerkte uren. De leverancier staat er voor in dat zijn 

werknemers en/of de werknemers van een door de leverancier bij de uitvoering van 

de overeenkomst ingeschakelde derde zich te allen tijde desgevraagd aan ons kunnen 

legitimeren. 

 

21.7 De leverancier zal ten genoegen van ons moeten aantonen dat hij c.q. de door hem bij 

de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde een voldoende administratie 

voert waaraan duidelijk kan worden ontleend welke bedragen voor loonbelasting en 

voor premies terzake de sociale verzekeringswetten ten aanzien van de bij de 

uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde werknemers zijn verschuldigd. 

 

21.8 In het geval wij op grond van artikel 16a of 16b CSV en/of artikel 34 of 35 

Invorderingswet 1990 aansprakelijk worden gesteld voor door de wederpartij 

verschuldigde premies of belastingen of de kans bestaat dat dit zal geschieden, is de 

leverancier verplicht ons te voorzien van alle informatie teneinde ons in staat te 

stellen te bewijzen dat de niet-betaling van die schulden noch aan ons noch aan de 

leverancier noch aan enige door de leverancier ingeschakelde onderaannemer te 

wijten is. 

21.9 Wij zijn bevoegd de nakoming van iedere verplichting jegens de leverancier, uit welke 

hoofde ook, op te schorten in het geval wij gegronde redenen hebben om aan te 

nemen dat de leverancier zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel niet nakomt of 

heeft nagekomen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze schuld aan de leverancier te 

verrekenen met onze regresvordering op de wederpartij als bedoeld in artikel 16g CSV 

of artikel 56 Invorderingswet 1990, ongeacht of deze regresvordering opeisbaar of 

voor dadelijke vereffening vatbaar is. 
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Artikel 22: Arbeidsomstandigheden en veiligheid 

 

22.1 Leverancier is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het 

werk. Leverancier dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke 

voorschriften, voorschriften van de Arbeidsinspectie en de ter plaatse geldende 

veiligheidsvoorschriften. 

 

22.2 Leverancier dient periodiek, afhankelijk van het project, een veiligheidsinspectie op 

het Werk te houden. Resultaten van deze inspectie dienen in een rapport aan ons te 

worden overhandigd. 

 

22.3 Leverancier dient periodiek, afhankelijk van het project, deel te nemen aan 

veiligheidsbesprekingen betreffende het Werk. 

 

22.4 Personeel van Leverancier, personeel van diens onderaannemers, of anderszins door 

hem ingeschakelde derden die zich naar het redelijke oordeel van ons onveilig 

gedragen zullen op eerste aanzegging van ons worden verwijderd van het Werk. 

Leverancier zal onverwijld in hun vervanging voorzien. 

 

Artikel 23: Milieu 

 

23.1 Afval dat schadelijk is of kan worden geacht te zijn voor het milieu en/of de 

volksgezondheid dient door leverancier van het Werk te worden afgevoerd 

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke en andere voorschriften. 

 

23.2 Afval en verpakkingsmaterialen welke door leverancier zijn aangevoerd zullen direct 

door leverancier (en voor zijn rekening) afgevoerd moeten worden. 

 

23.3 Indien door leverancier achtergelaten afval en dergelijke door ons moet worden 

afgevoerd, zullen de hiermee verband houdende kosten bij leverancier in rekening 

gebracht worden. 

 

23.4 Leverancier respectievelijk door leverancier ingeschakelde derden dient/dienen ons 

onverwijld te informeren omtrent onveilige en/of risicovolle omstandigheden en 

situaties met betrekking tot het vorenstaande. 

 

23.5 Als de leverancier zich niet aan bovenstaande milieuvoorschriften houdt zijn alle 

daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico en rekening van leverancier. Alle 

eventuele hiermee verband houdende kosten en/of schade zijn voor rekening van 

leverancier en leverancier vrijwaart ons terzake. 

 


