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€VEEDAK
Algemene Voorwaarden

voor de Zakelijke Markt VEBIDAK

AÉ. r Definities
Opdrochtgevet: de natuur ijke of rechtspersoon die handelt in de uitoeíening van een beroep of bedrijí
Ondememer: de natuurlijke ofrechtspersoon, lid van VEBIDAK, die handelt in de u toefening van een beroep
of bedrijí
W€rkr het totae var de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de
daarbij door de ondernemer ge everde materia en.

Dakbedekkingsconstructie: alle materialen boven de onderconstr!ctie, samengesteld ult (meestal) een

dampremmende aag, een theímisch isolatiemateÍiaal, een dakbedekkingssysteem (gesloten en waterkerend)

en eventueel een aFrerklng.
Meer en mindeuerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectieve ijk vermindering van het
oveÍeengekomen weÍk die leiden tot bijbeta ing boven oí inhoudirg op de overeengekomen aanneemsom.

AÉ.2 Toeoasseliikheid

r. Deze algemene vooruaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op hei
iussen een opdrachtgever en een ondernemer overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en
aanbrengen van een bitum neuze er/of kunststof dakbedekkingsconstructie.

2. De toepasseliikheid van algemene vooryaarden, hoe dan ook genaamd, van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk var de hand gewezen.

3. Aanspraken van de opdrachtgever de gebaseerd zijn op andere op (onderdelen ven) de overeenkomst
toepasse ijke voorwaarden {waaronder begrepen garantlevooeaarden, verzekerirgsvooruaarden, etc.) dan

de Algemene Vooruaarden Zakelijke Markt VEB DAK dienen uitsluiiend beoordeeld te worden op basis van

die andere vooruaarden.

Ad. 3 Het aanbod / de offeÉe
r. Het aarbod wordt vooTzier ver een dagtekering en is vrljblijvend.
2. Het aanbod wordt schriflelijk gedaan, tenzii sprake is van een stuatie waarir met bekwame spoed

maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialer dan we de hoevee heden in het werk, de
uit te voeren werkzaamheden, de aímeting van het werk en de normale werktijden.

4. Tenz j daarln uitdrukkelijk anders wordt verme d heeft het aanbod betrekking op een beoogde bestemmlng
var het werk a1s beperkt voor onderhoud beloopbaar dak met als íunctie waterdlchte aag.

l.

gehanteerd: aanneemsom oí regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen padijen een vast bedrag overeen waarvooÍ
het werk zal worden vericht;

b. Bij de priisvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactorer

{o.a. uudariefen eenheidsprijzen van de benod gde materialen).
Het aarbod vermeldt de beialingswijze.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoerlng van het werk geen werkzaamheden opdragen die brand- en/oí
valgevaar opleveren.

4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tljdig kan beschikken over de voor het werk benodigde
goedkeuringen (zoals veÍgunn nger e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; eer en ander op
aanwljzing van de ondernemer

5. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van
de voor het werk benodigde energie en water De kosten van elektricitet, gas en water komen voor zijn
rekening-

6- Deopdrechtgeverdientervoortezorgendatdoorderdenuittevoerenwerkzaamhedenen/oíleveringen
die n et tot het werk van de ordernemer behoren, zodanig en zo tildig worden vetricht dat de ultvoering
varhetwerkdaarvangeenvedragingondervindt.lndennieftemlnvedragingindezlnvandii idontstaat,
dient de opdrachtgever de onderremer daarvan tijdlg in kennis ie ste len

7. Indien de aanvang of de voodgang van het werk wordt vedraagd door omstandigheden als bedoeld
ln het voorgaande 1id, dient de opdrachtgever de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade
te vergoeden,

8. De opdrachtgever draegt het risico voor schade veroorzaakt door onder meer :

' onjuistheden n de opgedragen werkzaamheden, versÍekte plannen, tekeningen, berekeningen,
besiekken of uitvoef ingsvoorschriíten;

' onjuistheden in de door de opdrachtgever ver angde constructies en werkwrjze.,
' gebreken aan de (on)roeÍende zaak waaraan het werk wordt verlcht;
- gebÍeken in materialen oí hulpmiddelen die door de opdrachigever ter beschikking zijn geste d
- van de overeengekomen beoogde bestemming van het werk aÁrijkend gebrulk.

Ad. 8 OnvooEiene omstandigheden
r. Wanneer zich onvooÍziere omstandigheden met betrekking tot de eanvang en uitvoering van het werk

voordoen, doet de ondernemer hieruan zo spoedig moge ijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. nd en de ondernemer de opdrachtgever n et kan befeiken, dient hij het werk te onderbreker, behalve

indlen de orvoorziene omstandigheid onmiddell jk handeien verelst.

Éventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorzlene omstandighe;d
die onmlddel ijk handelen vereist en die íede ijk zijn ter beperking van de schade, zul en door de
opdracht8ever worden vergoed, tenzlj de omstard gheid naar maatstaven van redelilkhed en bi ltjkheid
voor risico van de ondernemer komt,
lrdler de onvoorziene omstandigheid nier onmiddel ijk handelen vere st, kan de oporacnrgever rreer- er
mindeeerk opdragen.

9 Meer./minderuerk

eenkomstjsgesloten,zonderdateenapadeoveÍeenkomstwordtgesotenmeer oímlnderwerkopdrager,
miis het saldo van de daaruit voonvloeiende verekeningen niet meer bedraagt dan rooz van de aanneem-

2. N,4eer ofmindeMerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheder voorafschrifte ijk overeengekomen.

I. Het ontbÍeken van een schriftel jke opdÍacht laat de aanspraken van de ondernemer en de opdrachtgever
op verreken ng van meer- en minderuerk onverlet, waarbij de bewijs ast rust op de degene dle de aanspraak

4rt. ro Eigendomsvoorbehoud
r. De ondernemer behoudt z ch het e gendom voor van a le door de ondernemer aan de opdrachtgever

geleverde goederen totdat de priis voor het werk (waaronder de prljs voor de ge everde goederer) en de in
het kader van de veruerk ng van de goederen nader te verrichten prestaties, zoa s het uitvoeren van

werkzaamheden, geheel is vodaan, waaronder begreper buiiengerechtelijke kosten, rente en boetes.

Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval de ondernemer op de opdrachtgever vorderingen
mocht verkr jgen wegers het tekodschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtinger

legens de ondernemer Het is de opdrachtgever n et toegestaar om ge everde goederen te verpanden en/of
aan een derde enig recht daarop te verlenen zo ang het e gendom van de geleverde goederen niet op de

opdíachtgever is overgegaan.

2- Niettegerstaande het eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder eigendoms-
voorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefenlng te verwerken en daarover
te beschlkken.

3. Indler de opdrachtgever ln verzulm is ten aanzler var prestates als bedoed in lid r van dit adikel, is de

ondernemer gerecht gd de zaken d e hem toebehoren, ze fvoor rekening van opdrachtgever ierug te (doen)

haen van de paats waar ze zch bevinden. Opdrachtgever geeít hierbij onherÍoepelijk vomacht aar de

ondernemer om daadoe de bij ofvoor de opdrachtgever in gebÍulk zijnde ru mte te (doen) bereden.

Ad. rt Beëindiging in onvoltooide staat

r. De opdÍachtgever is te allen tiide bevoegd de overeenkomsi tot uitvoering van het werk geheel of
gedee tel jk op te zeggen.

2. In geva van opzegging van de overeenkomst op basis van de priisvormingsmethode aanneemsom n de zin
van adike 3 lid 5 sub a zal de opdrachtgever de voor het werk ge dende prijs moeten betalen, verminderd
met de besparlnger die voor de ondernemer uit de opzegglng vooÉvioeien, tegen aÍlevering door de

ondernemer van het reeds voliooide wefk.

3. In geval van opzegging van de overeenkomst op basrs van de prijsvormingsmethode regie n de zin van
adikel 3 lid 5 sub b, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs beÍekend op grondslag van de
gemaakte kosien, de verylchte arbeid er de winst d e de ondernemer over het weÍk zou hebben gemaakt.

4. Padijen verplichten zlch oveÍ en weeÍ ngeval van opzegglng a s bedoeid in d t artikel aan een gezamenl jke

vastlegging van het werk ir orvo tooide staat mee te werker.

Ad. 12 Oplevering
r. Deopnemingzaigeschiedennamededelingvandeondernemeraandeopdrachtgeveropdedagwaarop

naar het oordee van de ondeínemer het werk zal zijn voltoo d.

2. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de ir het vor ge id bedoelde dag. De opdrachr
gever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schr ílel jk mededelen op welke datum en tildstip de
opneming pleatsvindt.

3. Nadat het werk is opgenomen deelt de opdrachtgever zo spoedlg mogelijk doch uiterlljk binnen acht dagen

schriftelijk mee aan de ondernemer of het werk a dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met
opgave van geDreken.

4. \íordt niet b nnen acht dagen na opneming een schÍ Ílelijke mededeling door opdrachtgever aan de onder
nemer gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te z jr goedgekeurd.

5. Ceschiedt de opneming nlet binnen r5 dager na de in het eerste lid bedoelde dag, dar kan de ondernemer
bij aangetekende br efeen nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen
acht dagen op te nemen, blj gebreke van het voldoen aan d t verzoek, het werk geacht wordt op de achiste
dag na verzend ng van die brieíte zijn goedgekeurd.

6. De kleine gebreken die nog voor eer volgende betalingstermijn kunnen worden herste d, zijn geen reder tot
onthouding van goedkeuring. De ondernemer is gehouden de ln het vorge id bedoeide gebreken zo

spoedig mogelijk te herstellen.

De van het aanbod deel uitmekerde tekeningen, technlsche omschrijvinger, ontwerpen en berekeningen maakt.

daadoe strekkend verzoek van de ondernemel door de opdrachtgever aan hem geretourneerd te woÍden. van de opdrachtgever
8. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteed, mag de ondernemet lndien dit vooraf is overeer-

gekomen, de kosten die gemoeid zjn met het tot stand brengen van het aanbod n rekening brengen.

De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aangeduid worden. In geval de ondernemer gebruik
maakt van deze mogel jkheid en de opdrachtgever de kosten heeít vo daan, gaan de in lid 7 van dit artikel

genoemde bescheiden over in eigendom op de opdrachtgeveI

9. Indien de ondernemer bij de uitvoerlng var de werkzaamheden gebruik wi maken van opslagruimie
van de opdrachtgevel dient hij dit ln hei aanbod te vermelden. De opdÍa.htgever verplicht zich bj het
tot stand komen van de overeenkomst vooí eigen rekering en risico opslagrurmte aan de ondernemer
teÍ beschikking ie stellen.

AÉ. 4 Totstendkoming van de overenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding
gebeud waar moge ijk langs schrifte ijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaaíding door
de opdrachtgever bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan

de opdrachtgeven irden de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer
de oodracht bi voorkeur schrifte i k dan wel e ektronisch.

AÉ.5 Prijs en prijswijzigingen
r. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelastlng is niet begrepen in de tussen ondernemer en

opdrachtgever overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, het bedrag en/of percentage

daarvan wordt door de ondernemeÍ aízonder iik in z jn prijsopgave verme d.

2. De ondernemer mag de prljs vooí het werk oí orderdelen daarvan aanpassen na het sluiten van de

overeenkomst vanwege kostenverhogerde omstandigheden dle hem nlet kurnen worder toegerekend

en/oí die hei gevo g z jn van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens, welke gegevens voor de
prijsbepaling ven be ang zijn.

3. De ondernemer zal deze prljsaarpassirg zo spoedig mogelljk na het bekend worden van de hieruoor
ge.oemde omstandigheder en de gevogen daarvan voor de prijs, aan de opdrachtgever mededelen.

ndien de opdrachtgever met de prijsaanpassing nlei kan instemmen, s hii gerecht gd de overeenkomst op
te zeggen, hetzij een voorste te doen tot beperking ofvereenvoudig ng van het werk.

Ad. 6 Verplichtingen van de ondernemer
r. Hetuttevoefenwerkwordtverrlchtbinnendelnhetaarbodvermeldenormalewerktijdendiegeldenvoor

de ondernemet tenzij anders is overeengekomen.

2 De ondernemer neemt brl de ! tvoering van het weÍk de daarop van ioepassing zilnde wettelijke voor
schriíten ln acht zoals deze van kracht zijn ofzullen zijr ten tijde van de ievering/u tvoering.

3. De ondernemer verstrekt de opdrachtgever du delijke nformatie over het lossen van de materlalen, zodat
de opdrachtgever er voor zorgt dat de plaats van aflevering van de maierialen goed bereikbaar is en de

materia er naast het daadoe ingezefte voeduig kunnen worden gelost. De ondernemer verme dt dit, indien
van toepassing, expliclet in zijn aanbod.

4. Tiidelijke voorzieningen door de ondernemer aangebracht worden door de ondernemer bij het einde van
het werk veMiiderd.

Atr. 7 Verplichtingen van de opdrachtgever
r. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te

2. De opdrachtgever zorgt eruoor dat de paats van aflevering van de materalen goed bereikbaar is en,

ndier ver toepessing, dat de ruimte waar de werkzaamheden woÍden uitgevoerd ijjdig beschikbaar is.

3. De opdrachtgever zorgi er voor dat de ondernemer het werk in schone, vei ige en gezonde omstandighe-
der kan uitvoeren (zie ook adikel 2r I d 5) en zal tljdens de uitvoeÍing van het werk actief meewerken aan
het voorkomen van werkzaamheden die brand. en/of valeevaar ooleveren voor de ondernemer
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Ad. 13 Bouwplaatsvoozieningen
r. DeopdrachtgeverdraagterzorgvoordathetdoordeondernemervoordeuitvoeÍingverhetwerkinte

zeten personeel kosieloos gebruik kar maken van de voor rekening en door opdrachtgever te plaatsen

voorzienlngen zoals keten en sanitaire voorzieningen welke vo doen aan de ter zake geldende wettelijke

z- Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen, dusdanig dat het materiaal en materieel
te allen tijde in vol e ladingen tot en met de plaats van het werk kan worden gebracht bij gebreke waarvan
de ondernemer de extra kosten, als gevolg daarvar, n rekening kan brengen bij de opdrachtgeveL

l. Kosten dje ontstaan doordat aan het in dt atikel bepaalde niet, niet iijdig of niet volledig is voldaan,
zijn voor fekening van de opdrachtgever

Afr. 14 Uitstel en overschrijding (op)leveringsdatum
Indien een (op)leveringsdatum is overeengekomen heeÍl de ondernemer recht op ultstel van de (op)leveÍings-
datum ndien de uitooering van het werk wordt venraagd ten gevolge van omsiandigheden die voor risico
van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever is aansprake ijk voor de schade van de ondernemer die hei
gevolg is van de vedraging.
De ondernemer sluit e ke aansprakel jkheid voor boete en/ofvedragingsschade uit-

Ad. 15 Zekerheid
r. De ondeÍnemer kan b j het s u ten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever in

de vorm ven een bankgarantie tot maximaal lo procent van de overeengekomen prijs.
2- Na het s uiien van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de

opdrachtgever indien de opdrachtgeveí riet of niet tljdig betaalt of hij goede grond heeft te vrezen
(bijvoorbeeld: irformatie door de ondernemer ingewornen bij zijn kredieweuekeraar) dat de opdrachr-
gever zijn betaiingsverplichting niet zal nakomen- lrdien en zolang de opdrachtgever weiged ofniet in siaat
is zekerheid ie stellen, is de ondernemer gerechiigd de uitvoering van het werk op te schoden. Voor de
schade dle de ondernemer daardoor lijdt ls de opdrachtgever aansprakelijk.

Ad. 16 Betaling
r. BetalngvindtplaatsincontantenbijdeopeveÍlngvanhetwerk,ierzijbetallnginleÍmijnen sovereen- 2

gekomen. Contante betallng omvat ook bilschrijving van het verschuidigde bedrag op een door de
ondernemer aangegeven bank- ofgirorekening op het t jdstip var de oplever ng of beia ing door m ddel van
door banken erkende vormen van elekironisch betalen.

2. Als beta ing in termijnen is oveÍeengekomen, dienen de termijnen te woÍden bepaald in evenfedigheid
met de voodgang ven het werk. De opdrachtgever moet betalen volgens de termiinen en de percentages

zoals deze in de overeenkomst ziin vastgesteld. Beta ing van tefmijnen dient, met uitzondering ven de

termijn genoemd in id 3, te geschieder uiterlijk jo dagen na datum íactuur

3. Bij aanvang van het werk kan de ondernemer ook ir het geva betaling in termijnen niet is overeengekomen
een eerste termjn tot een bedíag groot 2oóZ van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij
de opdÍachtgever Betaling van deze eerste termijr dlert re geschieden uiterlijk r4 dagen na de datum
van de factuur

AÉ. 17 Eindafrêkening regiewerk
r. Bj de prijsvormingsmethode regie ln de zin van aÊikel 3 id 5 s!b b dient de ondernemer binnen eer

redelijke termijn na de (op)leverlng bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
z. ndien de ondernemer bij de prijsvoÍmingmethode regie een richtprljs aígeeÍt, mag deze richtprjs

zonder vooraígaande waarschuw ng door de ondernemer met niei meer dan r07" worden overschreden,

behoudens meeruerk, met inachtneming van het bepaalde in deze vooruaarden. De reden van een

eventue e overschrijding van de richtpr js dient u t de specificatie duideliik te b ijken.

3. De eindaíÍekening geeft een dudelijke omschrijvirg van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde
werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelilke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of mindewerk.

4. Tenzij sprake is van contante betaling virdi betaling van de eindafrekening plaats binnen 30 dagen

nà datum íactuua

Ad, r8 Niet-nakoming betalingsverplichting
r. lrdien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt h j geacht zonder verdere ngebÍekeste I ng ln verzuim te

z\n.
2. Over de betaling die nlet tijdig is vetricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het

verstfijken van de betallngstermijn als bedoeld in aftikel r6 lid 2, aftikel r6 lid j en ailikel r7 lid 4 tot de dag

vanontvangstvanhetverschuldigde.Dezerenteisgelijkaandewettelijkerente ngevolgeadjkel6rrga
van het Burger ijk Wetboek.

3. De ondernemer is na verloop van de in id r bedoelde teÍmijn van veedien dagen bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de ondernemer hedoe overgaat, zijn de daaraan vefbonden buitengerechielijke kosten voor
rekening van de opdrachtgeven

4. De ondernemer blijí1 eigenaar vàn ge everde en/ofnog niet veMerkte materlalen, totdat de opdrechtgeveí
aan zijn betalingsverp icht ng heeít voldaan.

Ad. r9 Carentie/Conformiteit
r. De ondernemer staat in voor de deugdeiikheid van het door de ondernemer geeveÍde werk en is

daaívoor alleen aansprakelljk ln de navolgende geval en.

2. De ondefnemer garandeed de waterdchrheid var de dakbedekkingsconstructie gedurende een periode
var ro jaar. Deze garart e vangt heizij aan met de ingebrulkneming van het werk oÍ onderdelen daaruan
indien deze ngebruikneming eerder plaatsvindt dan de opleverng van het werk ofonderdelen daatuan

danwe metdeopeveringvanhetwerkoíonderdelendaarvan.Cebrekendieonderdezegarantievallen
zullen binnen een redelijke termiin na de melding koste oos door de onderremer worden verholpen.

3. De ondernemer en de opdrachtgever kunner schrifte ijk een andere garantieteÍmijn overeerkomen. Indlen
de te everen en aan te brengen dakbedekk ngsconstructie bestemd is voor een kodere termijn dan ro jaar
a s waterdlchie dakbedekkingsconstructie te diener, kunnen pafrijen een kodere termijn overeenkomen.

4. De onderremer sluit - behoudens de veÍplichting tot hersiel va. gebreken die ondeÍ garantie vallen - elke

aansprakeljkheid uit, waaronder ook die voor letsel en bedrijísschede, behoudens voor schade die het
gevolg is var opzet of bewuste roeke oosheid bij directie eden en/oí leidinggevenden en ondergeschikten
van oe onoernemet

5. In geval de ordernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtgever van de

ondernemeÍ gehouden de ondeínemer te vrijwaren voor dergelljke schadeaanspraken van derden, tenzij er

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/oí onder
geschikten van de ondernemer

6. De garaniieverplichtirgen van de ondernemer worden opgeschon door elke niet, niet tijdige of niet
vol edige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De opdíachtgever
kan pas na volledige betal ng van de operstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken
op nakoming van de garantie.

7. De opdrachtgever dient de ondernemer op straffe van verua van aanspraken op garantie schriftelijk
aansprakelijk ie ste len binnen een termijn van een maand te fekenen vanaí het tijdstip wearop het gebrek

is ontdekt, dan wel dooÍ eer zoÍgv!ldige opdrachtgever rede ijkeMijs ontdeki had behorer te worden,
waarna de ondernemer deugdelijk herste zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in dit adikel-

Herstel beiekent niet dat de eígegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dar de in djt adikel
geregelde periode.
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8. De ondernemer sluit elke aansprakeijkheid uit en geeft in afuijking op het bepaade in dii adikel, geen

garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd weík noch op {herstel)werk aan dooÍ de ondernemer
!itgevoerd werk na eÍloop van de in dit adikel geregelde garantietermijn(en).

Afr.20 VeÊekering
r. OpdrachtgeveÍ zal, tenzj uitdfukkelljk schriíteijk anders is overeengekomen, alle werken waarop

door ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip ven de prestatie van ondernemer op een
CAR polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer eÍ een
onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneers gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR-polis
zullen zijn verzekeÍd; de n euwbouq het werk van opdrachtgeveÍ waarin ondernemeí zijn werkzeemheden
moet inpassen, werkzaamh€den door ondernemer en onderaannemers van ondernemei eigendommen
van derden, de op het werk aangevoerde meterialen en materlalen die elders voor het werk veruaardigd
zijn, zowel tijdens de opslag op de p aats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk.

2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebrelde gevarenverzekering voor
het desb€treffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge ven de renovattewerkzaamheden voor wet betreft
de omvarg van de dekking is beperkt en waarvan bii eventuele schade geen regres wordt genomen op
ondefnemei haar personeel ofdoor ondernemer blj de utvoering van de werkzaamheden ngeschakelde
derden, hetzj dat voor het werk een CAR-verzekering wordt gesloien waerin zijn meeverzekerd de
bestaarde eigendommen van de opdrachtgeveí daaronder begrepen al e lnventaÍissen van de opsial en
en waarop ondernemeÍ er ziin adviseur(s) zijn meeverzekerd.

3. Opdrechtgever zal ondernemer voor de aanvarg van de werkzaamheden een kopie van de CAR- pols
verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betallngsbewijs van de verzekeringspremre.

4. De ondernemer zal een adequate aansprakel jkheidsverzekering bedrijven aís uiten.

AÉ.2r Werkwiize en uituoering
r. Opdrachtgever zal tijdig met onderremer in overleg treden aangaande het inpasser van de werkzaamheden

van ondernemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor een juiste
er t jdige coórdlnatie van de werkzaamheden van ondernemer met de overige bij de rea isatie van het werk
irgeschakelde aannemers.

ndien de opdracht aan ondernemer tevens omvat de eveíant e ven goederer za deze leverart e íranco op
de bo!wplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat het tfanspodmiddel
dat ondernemer kest oídoet kiezen de bouwplaats goed en over verharde wegen kan bereiken als ook
dat door ondernemer te leveren goederen in de dlrecte nabijheid van de plaats waar de goedeTen moeter
worden veruerkt, kunnen worden gelost. Indien er naer de mering van ondernemer extra horizontaal
transpod op de bouwplaats verest is, kan dlt door ondernemer als meeruerk bij de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar ondernemer zljn werkzaamheden dient te verlchien, schoon
aan ondernemeÍ ter besch kking stel en. Ondernemer zal tijdens de uiNoering van ziin werkzaamheden
de plaats en de zaken waar hij zjn werkzeemheden vericht schoonhouder er schoon opleveren en
embal ages, puin en aíva stoffen deponeren n de door de verkoper daarvoor op het werk te p aatsen
aíva conta ners. Opdrachtgever zal er vooÍ zorgdragen dat er afrralcontainers worden geplaatst respec-
tieve ijk afuoer en stofting van embal age, puin, afuaistoffen van ondernemer 1s verzorgd, tenzlj anders
is overeengekomen. OpdÍachtgever draagt daarb j zorg voor de aanwez gheid van meerdere afualcontalners
in eer afs uitbare uitvoerlng.
OpdÍachigever ls voods gehouden om ondernemer tijdlg a le voor de zorgvuldige en deugdeltjke uitvoertng
var het werk benodigde stukken te overhandigen.
De opdrachtgever stelt de ondernemer in staat om de werkzaamheden veilig en overeenkomstig de
geldende Arborege geving !it te voeren.

Art. 22 Ontbinding overeenkomst door ondernemer
r. Ondernemer kan de overeenkomst ontbinden ind en:

- de opdrachtgever tekod schiet in de nakoming van een op hem fustende verplichtirg waarondeÍ
het niet i jdig betalen oí niet tijdlg in ortvangst nemen van zaken;

- de opdrachtgever surséance var betaling aanvraagt danwe verleend krijgt offail issement wordi
aangevraagd dan wel fai I et wordt verklaard;

- een aarvrage voor kredietverzekering n et of naar de mering van ondernemer in onvo doende
mate wordt gehonoreerd;

- ingevalopdrachtgevergeer zekeÍheid kanverschaífenalsbedoed n adike t5.
z- lndeneentekodkomlngirdenakomingvandeverplichtingentenaanzienvanéénderaÍleveringendoor

opdrachtgeveÍ, ondernemer gegronde reden geeft om te conc uderen dat ten aanzien van toekomstige
afleveringen een wezenlijke tekodkoming zal plaatsvirden kan ondernemer, na schriíte ijke aankondiging
de overeenkomst ontbinden.

3. Ingeva vaneenortbndingvandeovefeenkomstwordtalhetgeenondernemeruitwelkehoofdedarook
van de opdrachtgever te vorderen heeíl terstond opeisbaar.

AÉ.23 Overmacht
Onder overmacht wofdt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven waaronder
uitdrukkel jk begrepen siaklng in de ruimste zin des woords en verhinderingen in welke zin dar ook aan de zijde
van everanc ers var ond€rnemer,

Ad. 24 Niebnakoming van de overeenkomst/ opschoding/ verrekening
Indler de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de ondernemer de
nakoming van de daadegerover steerde verp ichting opschoden er zijn ai e vorderingen uit de overeenkomst
per direci opeisbeaí.

De opdrachtgever is niet gerechtigd beta irgen aan de ondernemer op te schoÉen en/ofte verrekenen.

4d.25 Aansprakeliikheid
r. De ondernemer ls tegenover de opdrachtgever behoudens het bepaalde in adikel r9 net aansprakeliik

voor schade d e het gevo g is van een tekodkom ng die aan de ondernemer oí aan persoren in zijn dienst,
dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheder d e door
de opdrachtgever zijn opgeàngen, to€ te rekenen is of voor zijn rislco komt, behoudens opzet en/oí
grove schuld.

2. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toe,
'ekenba'e telotkom ng s veroorzralt.

Ad.26 Klachten

Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de oveÍeenkomst moeten vo led g en duide iik om
schreven worden ingediend bij de ondernemeÍ, zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever de tekodkomingen
heeft ontdekt of fedelijketuijs kon ontdekken- N iet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de opdracht-
gever zijn rechien ier zake ver iest.

AÉ. 27 Geschillenregeling
Ceschillen tussen opdrachtgever en ordernemer over de totstandkomlng, de inhoud en de uitvoering van de
overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Art. 28 Toepasselijk recht
Van toepassing is Nederlands recht.


