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1. ALGEMEEN 

1.1. Begripsomschrijvingen 

Aankoopsom : Het totale bedrag, exclusief BTW, waarvoor de Opdrachtnemer de 
Levering zal uitvoeren overeenkomstig de Overeenkomst. 

Algemene Voorwaarden: Deze algemene technische inkoopvoorwaarden voor Leveringen van 
de Opdrachtgever. 

Bestek : De omschrijving door de Opdrachtgever van de Levering of van 
daarop betrekking hebbende meer- of minderwerk, inclusief de van 
toepassing zijnde administratieve, juridische en technische 
bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden, die deel 
uitmaakt van de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele 
wijzigingen en deze Algemene Voorwaarden. 

Diensten : De door de Opdrachtnemer te leveren diensten, als bepaald in de 
Overeenkomst. 

FAT : De Factory Acceptance Test door de Opdrachtgever. 

Installatie : De door Opdrachtnemer te leveren of geleverde goederen, een goed 
resulterend uit de Diensten, inclusief onderdelen daarvan, als 
bepaald in de Overeenkomst. 

Levering : De levering door Opdrachtnemer van de Installatie en/of Diensten, 
met inbegrip van doch niet beperkt tot het transport en de eventuele 
montage, inbedrijfstelling en proefbedrijf. 

Machinerichtlijn : Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2006 betref fende machines en tot wijziging van Richtlijn 
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95/16/EG, alsook enige wetgeving ter uitvoering en vervanging 
daarvan. 

Of ferte : De offerte van Opdrachtnemer in antwoord op het Bestek. 

Onderaannemer : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een deel van de 
Levering uitvoert in opdracht van Opdrachtnemer. 

Opdrachtbevestiging : De aanvaarding en ondertekening door Opdrachtnemer van de 
Opdracht. 

Opdrachtnemer : De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever 
de Overeenkomst heeft gesloten. 

Opleverdatum : De overeengekomen datum waarop de Oplevering is voorzien. 

Oplevering : De aanvaarding door de Opdrachtgever van de Levering. 

Oplevertijd : De overeengekomen duurtijd tussen de datum van de sluiting van de 
Overeenkomst en de Opleverdatum. 

Opdrachtgever : Aviko B.V.  of iedere aan Aviko B.V. gelieerde vennootschap 
behorend tot de Royal Cosun groep.  

 

Overeenkomst : De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 
met betrekking tot de Installatie en/of Diensten en de Levering, die 
bij het verlenen van een opdracht door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer worden overlegd en door Opdrachtnemer zijn 
geaccepteerd met een Opdrachtbevestiging, wat kan bestaan uit het 
Bestek, de Offerte, andere schriftelijke afspraken en waarvan de 
Algemene Voorwaarden steeds een integraal deel uitmaken. 

Overmacht : Elke gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van één van de 
partijen, die niet kon worden voorzien noch verhinderd en die de 
totale onmogelijkheid van uitvoering van de Overeenkomst of een 
deel ervan tot gevolg heeft. Onder Overmacht aan de zijde van 
Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan 
personeel, stakingen, wanprestatie van door Opdrachtnemer 
ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van 
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, 
uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij 
Opdrachtnemer en overheidsmaatregelen ten laste van 
Opdrachtnemer. 

SAT : De Site Acceptance Test zoals nader omschreven in artikel 3.2.4.3 
en 3.2.4.4. 

SH-coördinator : Safety & Health coördinator van Opdrachtgever of een andere 
deskundige die door Opdrachtgever is aangewezen om de functie 
van SH-coördinator uit te oefenen. 

Vertrouwelijke Informatie : Alle informatie van een partij, hetzij schriftelijk hetzij mondeling en 
van welke aard ook, waarvan  de andere partij in het kader van de 
Overeenkomst kennis krijgt en die door de verstrekkende partij  als 
vertrouwelijk wordt aangeduid of die redelijkerwijze als vertrouwelijk 
kan worden beschouwd, evenals alle andere informatie die 
betrekking heeft op de activiteiten, zaken, klanten, producten, 
ontwikkelingen, zaken- en fabrieksgeheimen, knowhow, verbonden 
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en geassocieerde ondernemingen van de verstrekkende partij en 
werknemers en ingeschakelde derden van de verstrekkende partij, 
doch met uitzondering van alle dergelijke informatie: 

(i)  die publiek is gemaakt zonder inbreuk op de bepalingen van 
de Overeenkomst;  

(ii)  die rechtmatig is verkregen van een derde die niet is 
gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid;  

(iii)  die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale 
of  gerechtelijke procedure of uitspraak, of overeenkomstig 
een wet, decreet of reglement door één van de partijen moet 
worden vrijgegeven; of 

(iv)  die op totaal onafhankelijke wijze door de ontvangende partij 
is ontwikkeld of ontdekt, 

mits de verkrijgende partij de toepasselijkheid van dergelijke 
uitzondering aan de verstrekkende partij meldt en bewijst. 

Werkterrein : De plaats waar de Levering moet worden uitgevoerd, alsmede het 
terrein dat ter beschikking gesteld wordt voor bouwketen en 
tussenopslag. 

1.2. Toepassing 

1.2.1. Het initiële Bestek wordt door de Opdrachtgever uitsluitend en vrijblijvend verstrekt aan 
mogelijke opdrachtnemers bij wijze van uitnodiging tot het indienen van een Offerte en 
bindt de Opdrachtgever op geen enkele wijze. 

1.2.2. Opdrachtnemer zal de Opdrachtbevestiging binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst 
van een schrif telijke opdracht van Opdrachtgever aan de Opdrachtgever doen toekomen, 
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bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om voormelde 
schrif telijke opdracht als niet bestaand te beschouwen.  

1.2.3. De Overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de kennisname door de 
Opdrachtgever van de Opdrachtbevestiging. 

1.2.4. Op de Overeenkomst zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, 
ongeacht of Opdrachtnemer zijn eigen algemene voorwaarden heeft verstrekt of 
anderszins kenbaar heeft gemaakt of niet. 

1.2.5. In geval van conflict, dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen een bepaling van het 
Bestek en deze Algemene Voorwaarden, heeft het Bestek voorrang op deze Algemene 
Voorwaarden. 

1.2.6. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht 
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst. 

1.3. Algemene voorschriften 

1.3.1 De Levering moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en eisen die 
volgens de laatste stand van de techniek redelijkerwijze gesteld kunnen worden, met 
inbegrip van doch niet beperkt tot de Machinerichtlijn. 

1.3.2 Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen of volgend uit wettelijke bepalingen van 
dwingend recht, worden alle verplichtingen van Opdrachtnemer geacht 
resultaatsverbintenissen te zijn. 

1.3.3 Opdrachtnemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen teneinde een goed technisch 
en veilig geheel met de overige, niet tot de Levering behorende, installaties van de 
Opdrachtgever te verkrijgen. 

1.3.4 Indien Opdrachtnemer tekortkomingen aan de niet tot de Levering behorende installaties 
constateert, dient hij dit onmiddellijk aan de Opdrachtgever te melden. 

1.3.5 Indien gedurende de Oplevertijd enige wetgeving, voorschriften, eisen of de interpretatie 
daarvan met betrekking tot de Levering zouden wijzigen en dergelijke wijziging enige impact 
zou hebben op de Levering, zal Opdrachtnemer, alvorens de Levering in functie daarvan te 
wijzigen, een voorstel daartoe, vergezeld van een opgave van de verbonden kosten en 
gevolgen voor de Oplevertijd, ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. De 
Opdrachtgever is slechts gehouden om kosten te vergoeden die redelijk, gedocumenteerd 
en goedgekeurd zijn en die betrekking hebben op de in dit artikel genoemde wijzigingen die 
op de datum  van de Overeenkomst niet of niet redelijkerwijze voorzienbaar waren.  

1.3.6 Indien enig deel van de Levering aan controle en/of goedkeuring door of vanwege de 
overheid is onderworpen, dan wordt een dergelijke controle voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer uitgevoerd en wordt het desbetreffende deel slechts geaccepteerd als 
Opdrachtnemer aantoont dat de goedkeuring van de betrokken overheidsinstantie is 
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verkregen. Wijzigingen en verbeteringen die door bedoelde overheidsinstantie na opstelling 
nodig worden geacht, zullen door Opdrachtnemer voor zijn rekening worden uitgevoerd.  

 

1.4. Onderaannemers 

1.4.1. Opdrachtnemer kan slechts beroep doen op een Onderaannemer na voorafgaande 
schrif telijke goedkeuring door de Opdrachtgever. 

1.4.2. In elk geval blijft Opdrachtnemer ten aanzien van de Opdrachtgever uitsluitend 
verantwoordelijk voor de integrale naleving en uitvoering van de Overeenkomst. 

1.4.3. Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Onderaannemers op de hoogte zijn van alle 
(contractuele, wettelijke of anderszins toepasselijke) aspecten die voor de uitvoering van 
de Levering van belang zijn. 

1.4.4. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een goede coördinatie van de Levering en dient 
de Opdrachtgever vooraf te informeren indien Onderaannemers het Werkterrein van de 
Opdrachtgever zouden betreden. 

1.4.5. De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd te eisen dat Opdrachtnemer aantoont dat hij 
de voorwaarden en verplichtingen van de Overeenkomst op zijn beurt behoorlijk heeft 
vastgelegd met zijn Onderaannemers en leveranciers. De partijen erkennen dat de 
Opdrachtgever niet verplicht is een dergelijk verzoek te doen en Opdrachtnemer geen 
rechten kan putten uit een eventuele niet-uitoefening van dit recht. 

1.4.6. De bepalingen in de overeenkomsten inzake onderaanneming zijn op geen enkele wijze 
tegenstelbaar aan de Opdrachtgever die, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen 
van dwingend recht, geen enkele rechtsverhouding heeft of erkent met Onderaannemers.  

1.5. Eigendoms- en risico-overdracht 

1.5.1. De eigendom van de Installatie gaat over op Opdrachtgever direct nadat het transport als 
bedoeld in artikel 3.1 heeft plaatsgevonden en de Installatie en/of onderdelen zijn 
afgeleverd, zonder mogelijkheid tot eigendomsvoorbehoud uit hoofde van de 
Opdrachtnemer. 

1.5.2. Onverminderd artikel 1.5.1, draagt Opdrachtnemer de kosten en risico’s van verlies, 
beschadiging of vernietiging van de Levering tot op de Opleverdatum. 

1.5.3. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de Installatie geïdentificeerd kan worden als de eigendom 
van de Opdrachtgever en dat de Installatie afdoende verpakt, opgeslagen, beveiligd en 
verzekerd is. 

1.5.4. Vanaf  het tijdstip van de eigendomsoverdracht als bedoeld in artikel 1.5.1  heeft de 
Opdrachtgever het recht om alle tot de Levering behorende zaken te gebruiken en/of 
verwerken indien dergelijke handelingen behoren tot de normale en regelmatige 
uitoefening van zijn bedrijf. 

1.6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.6.1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Opdrachtgever en zijn werknemers en 
ingeschakelde derden, zonder beperking te vergoeden voor en te vrijwaren tegen (i) alle 
door hen gedragen en geleden kosten, verliezen en andere directe en indirecte schade, 
met inbegrip van doch niet beperkt tot schade aan het Werkterrein en eigendommen van 
de Opdrachtgever, en (ii) alle aan hen gerichte eisen tot schadevergoeding, 
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aansprakelijkheden, uitgaven, eisen in rechte of boetes, van welke aard ook, door of in 
verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst. 

1.6.2. Artikel 1.6.1 is onverminderd van toepassing indien enige dergelijke schade of eis volgt uit 
of  verband houdt met handelingen van een Onderaannemer of van een aangestelde van 
een Onderaannemer, waarvoor Opdrachtnemer integraal en uitsluitend aansprakelijk blijft 
ten aanzien van de Opdrachtgever en zijn werknemers en ingeschakelde derden. 

1.6.3. De Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte 
schade.  

1.6.4. Niets in de Overeenkomst kan worden beschouwd als een uitsluiting of beperking van de 
aansprakelijkheid van een partij voor: 

-  opzet van een leidinggevende, grove schuld van een leidinggevende, opzettelijke 
fout van een leidinggevende, fraude of bedrog; 

-  letselschade of overlijden.  

1.7. Vertrouwelijkheid 

1.7.1. Ieder der partijen erkent door de uitvoering van de Overeenkomst toegang te hebben tot 
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij en verbindt zich ertoe, zowel tijdens de duur 
van de Overeenkomst als na de beëindiging ervan, en behoudens voorafgaande en 
schrif telijke toestemming van de andere (verstrekkende) partij, (i) om geen Vertrouwelijke 
Informatie van de andere partij te onthullen, te verspreiden, te reproduceren of te 
gebruiken voor andere doeleinden dan de goede uitvoering van de Overeenkomst, (ii) om 
de verspreiding van Vertrouwelijke Informatie van de andere partij strikt te beperken tot 
personen die daar voor de goede uitvoering van de Overeenkomst over moeten 
beschikken, en (iii) om alle noodzakelijke en geschikte maatregelen te treffen en stappen 
te zetten om de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij te allen tijde doeltreffend te 
beschermen tegen verlies en openbaarmaking aan derden. 

1.7.2. Ieder der partijen verbindt zich ertoe om de andere partij onmiddellijk en schriftelijk op de 
hoogte te stellen zodra hij kennis heeft of een vermoeden zou krijgen van een verlies van 
en/of  een ongeoorloofde toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de andere (de 
verstrekkende) partij. 

1.7.3. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe en maakt zich sterk ten aanzien van de 
Opdrachtgever dat deze vertrouwelijkheidsverplichtingen eveneens zullen worden 
nageleefd en verzekerd door zijn werknemers en ingeschakelde derden en eventuele 
Onderaannemers. 

1.7.4. Ieder der partijen erkent dat de hierboven vermelde vertrouwelijkheidsverplichting een 
essentieel bestanddeel van de Overeenkomst uitmaakt en dat de niet-naleving daarvan de 
andere partij het recht geeft om van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst 
ontvangende partij een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van 0,5% 
van de Aankoopsom, met een minimum van EUR 50.000. Partijen erkennen dat dit 
forfaitair bedrag een redelijke schadeloosstelling vertegenwoordigt van de voorzienbare 
schade van de verstrekkende partij en dat deze geenszins als excessief kan worden 
beschouwd en geldt onverminderd het recht van de verstrekkende partij op vergoeding van 
enige hogere schade die hij werkelijk zou lijden. 

1.8. Intellectuele eigendomsrechten 

1.8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van doch niet beperkt tot auteursrechten, 
persoonlijkheidsrechten, databankrechten, rechten met betrekking tot niet-openbare 
knowhow, naburige rechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten) alsmede alle 
soortgelijke rechten en aanvragen met betrekking tot alle voorgaande rechten, die ten 
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aanzien van de Levering waar en wanneer ook kunnen of zullen kunnen worden 
uitgeoefend, worden door Opdrachtnemer overgedragen aan de Opdrachtgever, die dit 
aanvaardt, voor zover het een onderdeel van de Levering betreft dat specifiek voor 
Opdrachtgever is vervaardigd dan wel onder leiding of toezicht van Opdrachtgever of met 
inbreng van Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever. Deze rechten zijn al deze die 
een goede werking van het systeem en een gegarandeerde en blijvende toegankelijkheid 
van de gegevens voor de Opdrachtgever verzekeren, ongeacht de duurtijd van de 
Overeenkomst. Deze overdracht van de in onderhavig artikel bedoelde rechten houdt het 
onbeperkt recht in om alle vermogensrechten uit te oefenen, met inbegrip van het 
reproductierecht en het recht op mededeling aan een derde. De Opdrachtgever zal steeds 
titularis zijn van alle databankrechten (zowel van de structuur als de inhoud ervan).  

1.8.2. Op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Levering of Installatie die niet 
onder het toepassingsgebied van artikel 1.8.1 vallen, verleent Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een niet-exclusief, onherroepelijk, sub-licentieerbaar, wereldwijd en 
overdraagbaar gebruiks- en exploitatierecht in de breedst mogelijke zin, voor de wettelijke 
beschermingsduur van de betreffende intellectuele eigendomsrechten. 

1.8.3. Indien voor de onder artikelen 1.8.1 en 1.8.2 bepaalde overdracht of licentie, of de 
tegenstelbaarheid daarvan, een geschrift of registratie vereist of aangewezen is, verleent 
Opdrachtnemer hierbij aan de Opdrachtgever een uitdrukkelijke en onherroepelijke 
volmacht tot opmaak en ondertekening namens Opdrachtnemer van een dergelijk geschrift 
of  registratie, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van 
de Opdrachtgever zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan dergelijke 
overdracht of registratie. 

1.8.4. Bij verschil van mening tussen partijen of intellectuele eigendomsrechten vallen onder de 
toepassing van artikel 1.8.1 wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat die rechten bij de 
Opdrachtgever berusten. De uitkomst van dat geschil heeft geen nadelige gevolgen voor 
de gebruiksrechten van Opdrachtgever. 

1.8.5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden dat enig 
onderdeel van de Levering of het gebruik daarvan door de Opdrachtgever inbreuk maakt 
op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder mede begrepen aanspraken 
met betrekking tot niet-openbare know-how en bedrijfsgeheimen en ongeoorloofde 
mededinging. Opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de 
verdediging op zich in enige procedure die in verband met de gestelde inbreuk tegen de 
Opdrachtgever zou worden ingesteld. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen 
alle schade en kosten die voor de Opdrachtgever uit een dergelijke aanspraak 
voortvloeien, waaronder mede begrepen de kosten van juridische ondersteuning van de 
Opdrachtgever (al dan niet in een gerechtelijke procedure, bemiddeling of arbitrage) met 
inbegrip van de redelijke advocatenkosten van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal 
in geen geval enige minnelijke regeling of dading sluiten met een derde zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, bij gebreke waarvan 
Opdrachtnemer volledig zal instaan voor alle financiële, economische en juridische 
gevolgen van een dergelijke minnelijke regeling of dading. 

1.8.6. De Opdrachtnemer zal in geval van een beweerde inbreuk op een intellectueel 
eigendomsrecht van een derde op zijn kosten alle maatregelen treffen die kunnen 
bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever, tot 
beperking van door de Opdrachtgever als gevolg daarvan of in verband daarmee te maken 
kosten en/of te lijden schade. 

1.8.7. Onverminderd het bepaalde in artikelen 1.8.4 en 1.8.5 en de daaruit voortvloeiende 
rechten kan de Opdrachtgever, indien een derde hem ter zake van inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten door de Levering of het gebruik daarvan in rechte betrekt, de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden ten laste van 
Opdrachtnemer mits schriftelijke kennisgeving. Een dergelijke ontbinding vindt niet plaats 
dan nadat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een, naar de omstandigheden gemeten, 
redelijke termijn heeft gegeven om de inbreuk beargumenteerd te weerleggen en de 
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Opdrachtgever vervolgens tot het oordeel is gekomen dat een zodanig risico op negatieve 
gevolgen bestaat dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de 
Overeenkomst voortzet. 

1.8.8. Opdrachtnemer bevestigt en garandeert uitdrukkelijk dat hij bevoegd is om de in dit artikel 
1.8 bedoelde rechten te verlenen en dat deze, behoudens uitdrukkelijke andersluidende 
bepaling in de Overeenkomst, niet zijn bezwaard met rechten van derden.  

1.8.9. Het aanwenden van “open source” of “free software” door Opdrachtnemer bij de Levering 
is onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van de Opdrachtgever die zal 
nagaan of  de licentie of voorwaarden waaronder deze “open source” of “free software” 
beschikbaar wordt gesteld, verenigbaar is met de toepassing van dit artikel 1.8. 

1.9. Reservedelen 

1.9.1. De Opdrachtnemer dient, als onderdeel van de Offerte, tevens een offerte toe te voegen 
voor de in het Bestek genoemde reservedelen en de door hem aanbevolen overige 
reservedelen, voorzien van specificaties en tekeningen.  

1.9.2. Opdrachtnemer is ertoe gehouden reservedelen van de geleverde Installatie, al dan niet in 
het kader van zijn garantieverplichtingen, gedurende de gebruikelijke levensduur van de 
geleverde Installatie, met een minimum periode van twee (2) jaar, in voorraad te houden 
en op afroep van de Opdrachtgever te leveren. 

1.9.3. Tijdens de eerste twee (2) jaar zijn de prijzen van de reservedelen dezelfde als die op het 
moment van de Opdracht. 

1.9.4. Alleen in bijzondere gevallen kan, in overleg met en met toestemming van de 
Opdrachtgever, gebruik worden gemaakt van reservedelen van de Opdrachtgever. In dit 
geval zal Opdrachtnemer, kosteloos en zo spoedig mogelijk, binnen een in overleg 
vastgestelde termijn deze reservedelen nieuw leveren. 

1.10. Meer- of minderwerk 

1.10.1. Meer- of  minderwerk met betrekking tot de Levering valt mede onder de bepalingen van de 
Overeenkomst en mag alleen worden uitgevoerd na voorafgaand schriftelijk verzoek of 
akkoord van de Opdrachtgever. 

1.10.2. Meer- of  minderwerk dient berekend te worden tegen de in de Overeenkomst opgenomen 
eenheidsprijzen. Bij ontbreken hiervan zal berekening van de Installatie en/of Diensten 
(zowel meer- als minderwerk) plaatsvinden tegen kostprijs, verhoogd met een algemeen 
percentage voor bedrijfsvoeringkosten, winst en risico van Opdrachtnemer 
(opslagpercentage) dat redelijk en marktconform dient te zijn en uitdrukkelijk dient te 
worden vermeld in de gemotiveerde begroting (zie artikel 1.10.3). Bij werkzaamheden te 
berekenen volgens uurtarief moeten de staten met werktijden door de Opdrachtgever voor 
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akkoord worden getekend en moet een duplicaat aan de Opdrachtgever worden verstrekt 
samen met de factuur. Alleen voor akkoord getekende uren worden vergoed. 

1.10.3. De Opdrachtnemer dient, hetzij binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van een 
Bestek met betrekking tot meer- of minderwerk hetzij samen met zijn verzoek tot meer- of 
minderwerk, aan de Opdrachtgever een Offerte te verstrekken met de volgende informatie: 

1.10.3.1. een gemotiveerde begroting inzake het meer- of minderwerk; 

1.10.3.2. indien van toepassing, gewijzigde tekeningen met schriftelijke toelichting; en 

1.10.3.3. indien van toepassing, een overzicht van de gewijzigde Opleverdatum. 

1.10.4. De Opdrachtgever zal binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van voormelde 
Offerte al dan niet een opdracht met betrekking tot meer- of minderwerk verstrekken aan 
Opdrachtnemer, die binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst daarvan aan de 
Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging zal doen toekomen, bij gebreke waarvan de 
Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om voormelde opdracht als niet bestaande te 
beschouwen. 

1.11. Informatieverstrekking 

1.11.1. De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk op de Opleverdatum en als onderdeel van de 
Levering de wettelijk vereiste (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Machinerichtlijn), 
relevante en van toepassing zijnde documentatie aan Opdrachtgever, tenzij de 
Opdrachtgever hier eerder om verzoekt of Opdrachtnemer wettelijk verplicht is om dit 
eerder mee te delen aan de Opdrachtgever, met inbegrip van doch niet beperkt tot: 

1.11.1.1. Technisch dossier bestaande uit, onder meer, beschrijvingen, berekeningen en 
tekeningen, en zoals vereist in het kader van de Machinerichtlijn; 

1.11.1.2. Verklaringen van overeenstemming; 

1.11.1.3. Keurings- en garantiecertificaten; 

1.11.1.4. Trainingshandleidingen inzake het gebruik van de Installatie voor het personeel van de 
Opdrachtgever; 

1.11.1.5. Veiligheidsvoorschriften, indien van toepassing ondersteund door foto- en/of 
f ilmmateriaal; 

1.11.1.6. Kwaliteitsplannen met bijbehorende specificaties, keuringsmethoden, procedures, wijze 
van vastlegging van de keuringsresultaten en dergelijke in het Bestek opgenomen eisen 
en/of  richtlijnen; 

1.11.1.7. Montagevoorschriften; 

1.11.1.8. Gebruiksaanwijzingen; en 

1.11.1.9. Onderhoudsvoorschriften. 

1.11.2. Partijen zullen in gezamenlijk overleg beslissen over de vorm, het aantal en de taal van de 
in artikel 1.11.1 bedoelde documenten, waarbij in ieder geval zal worden verstrekt in de 
taal die wordt gevoerd daar waar het Werkterrein is gelegen. 

 

1.11.3. De Opdrachtnemer verstrekt binnen zes (6) maanden na de Oplevering aan de 
Opdrachtgever alle revisietekeningen, zoals omschreven in de Overeenkomst. In het geval 
van situaties waarvoor een veiligheidsrisico geldt, dient direct de relevante documentatie, 
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met inbegrip van doch niet beperkt tot de revisietekeningen, te worden aangepast en 
aangeleverd. 

1.11.4. Opdrachtnemer is verplicht om de door de Opdrachtgever aan te wijzen werknemers en 
ingeschakelde derden tijdig over de constructie, werking, bediening en onderhoud van de 
Levering te instrueren, zowel mondeling als schriftelijk en voor aanvang van de 
inbedrijfstelling en/of het proefbedrijf.  

1.11.5. Alle veiligheidsaspecten die van toepassing zijn moeten duidelijk gedocumenteerd zijn, 
waar nodig door foto- en videomateriaal, en moeten worden aangeleverd aan de 
Opdrachtgever en diens werknemers en ingeschakelde derden. Het maken van foto’s of 
video-opnamen op het Werkterrein is uitsluitend toegestaan na voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever. Deze foto- en video-opnamen moeten direct na 
opname ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever. Het meenemen van foto- 
of  videomateriaal buiten het Werkterrein is, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord 
van de Opdrachtgever, niet toegestaan. 

1.12. Belasting en premies 

1.12.1. Alle ter zake van de Levering verschuldigde belastingen en premies zijn in de Aankoopsom 
inbegrepen. 

1.12.2. De Opdrachtnemer staat jegens de Opdrachtgever in voor naleving van de 
arbeidswetgeving, sociale zekerheidswetgeving en f iscale wetgeving ten aanzien van de 
Levering, zijn werknemers, de Onderaannemers en de werknemers van zijn 
Onderaannemers.  

1.12.3. Opdrachtnemer dient alle maatregelen te nemen, dan wel medewerking te verlenen aan 
maatregelen die Opdrachtgever nodig acht om aansprakelijkheid van Opdrachtgever in het 
kader van de  Invorderingswet 1990 (artikelen 34 en 35): Inleners- en  
Ketenaansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. 

1.12.4. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen in te houden 
op betalingen aan Opdrachtnemer en deze ingehouden bedragen te storten op een door 
Opdrachtnemer aangewezen geblokkeerde rekening (G-rekening) dan wel rechtstreeks te 
storten bij de belastingdienst.  

1.13. Overmacht 

1.13.1. Ingeval van Overmacht aan de zijde van een partij zal deze partij de andere partij daarvan 
onverwijld en omstandig, met inbegrip van de precieze oorzaak en inschatting van de duur, 
in kennis stellen en wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
opgeschort voor de duur van de Overmacht, zonder dat partijen om die reden aan elkaar 
tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. 

1.13.2. De door Overmacht getroffen partij draagt haar eigen kosten die volgen uit de Overmacht 
en zal, zoveel als redelijk mogelijk, alle nodige maatregelen treffen en de andere partij en 
eventuele derde partijen bijstaan teneinde de impact van de Overmacht tot een minimum 
te beperken. 

1.13.3. Indien de Overmacht langer dan achtenveertig (48) uren aanhoudt, of indien reeds bij 
voorbaat vaststaat dat de Overmacht redelijkerwijze langer dan achtenveertig (48) uren zal 
aanhouden, plegen de partijen te goeder trouw overleg teneinde een nieuwe planning en 
Oplevertijd overeen te komen. Indien partijen, ook na de escalatieprocedure 
overeenkomstig artikel 11.8, niet tot een overeenkomst kunnen komen, heeft ieder van de 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst door middel van een 
schrif telijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 
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ontbonden te verklaren zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan 
ten opzichte van de andere partij. 

1.13.4. De Opdrachtgever is in ieder geval, zonder exhaustief te zijn, aan de Onderaannemers 
geen enkele aan de Overmacht verbonden vergoeding verschuldigd, met inbegrip van 
doch niet beperkt tot vergoeding van meerkosten van gebruikte werktuigen en 
hulpmiddelen. 

1.14. Werktijden op het Werkterrein 

De werktijden van het personeel van Opdrachtnemer en/of zijn Onderaannemer(s) zijn, voor 
zover de werkzaamheden verricht worden op een Werkterrein van de Opdrachtgever, gelijk 
aan die welke gelden voor het personeel van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer 
tijdens andere tijden werkzaamheden wenst te verrichten, zullen partijen in overleg treden 
en daartoe in redelijkheid afspraken maken. 

1.15. Naleving van de wet- en regelgeving en (veiligheids)voorschriften van de 
Opdrachtgever 

1.15.1. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om en staat ervoor in dat een Onderaannemer te 
allen tijde de bepalingen en procedures voorzien in de Overeenkomst en toepasselijke 
relevante wet- en regelgeving na te leven, voor zover van toepassing, met inbegrip van 
doch niet beperkt tot: 

1.15.1.1. De Machinerichtlijn; 

1.15.1.2. De Arbeidsomstandighedenwet ; 

1.15.1.3. De wet- en regelgeving inzake materialen die in contact komen met levensmiddelen; 

1.15.1.4. De wet- en regelgeving inzake drukapparatuur; 

1.15.1.5. De wet- en regelgeving inzake ATEX (ATmosphères EXplosibles). 

1.15.2. Inleners- en  Ketenaansprakelijkheid (Invorderingswet artikelen 34 en 35).  

In geval de Opdrachtgever op grond van artikel 34 of 35 hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
wordt voor loonheffingen en omzetbelasting, zal de Opdrachtgever op zijn beurt 
Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen voor de loonheffingen en 
omzetbelasting die door Opdrachtgever op deze wijze gedwongen zijn betaald.  

 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld een schriftelijke 
verklaring overleggen van een gekwalificeerde registeraccountant (of vergelijkbare titel in het 
buitenland) van een gerenommeerd internationaal accountantskantoor dat van goede naam 
en faam is waaruit onherroepelijk en zonder enig voorbehoud blijkt dat Opdrachtnemer – en 
voor zover van toepassing Onderaannemers – heeft (hebben) voldaan en voldoet (voldoen) 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Opdrachtgever is zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang buiten rechte te beëindigen zonder tot schadevergoeding of enige 
andere compensatie gehouden te zijn indien hem signalen bereikt dat sprake is van 
onderbetaling van medewerkers van Opdrachtnemer (dan wel zijn Onderaannemers) en 
deze signalen niet binnen redelijke termijn worden opgelost. 

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade en kosten uit aanspraken van 
medewerkers van Opdrachtnemer (dan wel zijn Onderaannemers) die zijn gebaseerd op het 
niet of  niet tijdig voldoen door Opdrachtnemer (dan wel zijn Onderaannemers) van 
verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst. Onder voornoemde schade en kosten 
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wordt in ieder geval begrepen maar is niet beperkt tot het verschuldigde achterstallig loon, 
kosten voor juridische rechtsbijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever voor eigen rekening - en staat er 
voor in dat indien van toepassing Onderaannemers (en voor zover van toepassing andere 
partijen lager in de keten) - meewerken aan controles, audits en eventueel door een 
sectoraal cao-orgaan uit te voeren loon validatie.  

Indien op grond van deze controle(s) en/of audit(s) (een of meerdere) onregelmatigheden 
worden vastgesteld bij Opdrachtnemer dan wel een eventuele Onderaannemers (en voor 
zover van toepassing andere partijen lager in de keten), dan komen de kosten van deze 
controles en/of audits geheel voor rekening van Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd werkzaamheden aan Onderaannemers uit te 
besteden die geregistreerd zijn in het Handelsregister (in Nederland of in het buitenland) en 
van goede naam en faam na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. 

Opdrachtnemer verplicht zich en verbindt zich jegens Opdrachtgever het bepaalde in de 
voorgaande artikelleden op te leggen aan en vast te leggen in contracten met haar 
Onderaannemers (of voor zover van toepassing andere partijen lager in de keten). Op 
gelijke wijze als hiervoor bepaald verplicht en verbindt Opdrachtnemer zich jegens 
Opdrachtgever tot het bedingen bij wijze van kettingbeding ten opzichte van alle 
(opvolgende) Onderaannemers  dat ook deze het hiervoor bepaalde, als ook de verplichting 
om dit door te geven aan alle (opvolgende) Onderaannemers, op zal leggen aan alle 
(opvolgende) Onderaannemers (of voor zover van toepassing andere partijen lager in de 
keten). Elke (opvolgende) Onderaannemer neemt daarbij namens en ten behoeve van 
Opdrachtgever het beding aan. 

1.15.3. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om en staat ervoor in dat een Onderaannemer te 
allen tijde de (veiligheids)voorschriften van de Opdrachtgever die in het Bestek worden 
meegedeeld, of bij gebreke daaraan onmiddellijk moeten worden opgevraagd door 
Opdrachtnemer, na te leven, met inbegrip van doch niet beperkt tot:  

1.15.3.1. 'Voorschriften inzake veiligheid' (Aviko QMS code 08-IN-0009); 

1.15.3.2. 'Voorkomen van productvervuiling na technische werkzaamheden' (Aviko QMS code 08-
IN-0011);  

1.15.3.3. 'Declarance of compliance – Plastic food contact material' (10-RF-0107); 

1.15.3.4. 'Declarance of compliance – Plastic voedsel contact materiaal' (10-RF-0110); 

1.15.3.5. 'Declarance of compliance – Non-plastic food contact material' (10-RF-0108); en 

1.15.3.6. 'Huisregels voor bezoekers productiezijde' (Aviko QMS code 10-IN-0002).  

1.15.4. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de in artikel 1.15.1 tot 1.15.4 
vermelde wet- en regelgeving en (veiligheids)voorschriften door zijn Onderaannemer(s) en 
alle andere op het Werkterrein aanwezige personen die betrokken zijn bij de Levering. 

1.16. Strafbeding 

1.16.1. De Opdrachtnemer erkent dat alle tussen partijen overeengekomen termijnen en 
tijdstippen, met inbegrip van doch niet beperkt tot de tijdstippen voor de garantieproeven 
en de Opleverdatum, een essentieel bestanddeel van de Overeenkomst uitmaken en dat 
de niet-naleving daarvan aan de Opdrachtgever het recht geeft om van rechtswege en 
zonder rechterlijke tussenkomst, Opdrachtnemer een forfaitaire schadevergoeding aan te 
rekenen van 0,5% van de Aankoopsom per werkdag vertraging, met een minimum van 
EUR 1.000 per werkdag vertraging en met een maximum van 10% van de Aankoopsom. 
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De Opdrachtnemer erkent dat dit forfaitair bedrag een redelijke schadeloosstelling 
vertegenwoordigt van de voorzienbare schade van de Opdrachtgever en dat deze 
geenszins als excessief kan worden beschouwd en geldt onverminderd het recht van de 
Opdrachtgever op vergoeding van enige hogere schade die hij werkelijk zou lijden.  

 

2. ONTWERP EN FABRICAGE 

2.1. Tijdschema 

2.1.1. De Opdrachtnemer moet binnen de in de Overeenkomst vermelde periode een tijdschema 
indienen van het ontwerp en de fabricage van de Installatie, waarbij in de Overeenkomst is 
vermeld welke onderdelen van de Installatie in dit tijdschema behoren te zijn verwerkt. 

2.1.2. De Opdrachtgever kan verlangen dat een schriftelijk rapport wordt uitgebracht over de 
voortgang van ontwerp en fabricage.  

2.2. Ontwerp 

2.2.1. De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever ontwerptekeningen en gegevens 
betreffende (de  belangrijkste onderdelen van) de Installatie, samen met een schriftelijke 
toelichting, tijdig voor aanvang van fabricage, ter goedkeuring doen toekomen, zodat 
eventueel alsnog nodig geachte veranderingen de Opleverdatum niet beïnvloeden.  

2.2.2. Indien de hierboven genoemde tekeningen, gegevens en toelichtingen onjuist of onvolledig 
zijn dan wel niet tijdig worden verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht om zich te 
beroepen op het overeengekomen strafbeding. 

2.3. Fabricage 

2.3.1. De Opdrachtgever heeft het recht om bij Opdrachtnemer een beoordeling en bespreking 
omtrent de toepassing en uitvoering van de veiligheidsaspecten door te voeren 
voorafgaandelijk aan of tijdens de FAT en SAT, waarbij de Opdrachtgever een externe 
veiligheidsexpert kan inschakelen. Hierbij zullen ook de verstrekte informatie en 
gebruiksaanwijzingen uitgebreid worden beoordeeld.  

3. TRANSPORT, MONTAGE, WERKTERREIN EN INBEDRIJFSTELLING 

3.1. Transport 

3.1.1. Het transport tot de plaats van de Levering maakt integraal deel uit van de Levering.  

3.1.2. Na overleg tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan bij levering van de Installatie 
gebruik worden gemaakt van de aanwezige hulpmiddelen. 

3.2. Montage 

3.2.1. Tijdschema 

3.2.1.1. De Opdrachtnemer moet binnen een in de Overeenkomst vastgelegde periode een 
tijdschema indienen van de montage, inbedrijfstelling en proefbedrijf van de Installatie, 
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waarbij in de Overeenkomst is vermeld welke onderdelen van de Installatie in dit 
tijdschema behoren te zijn verwerkt. 

3.2.1.2. De Opdrachtnemer zal regelmatig op door de Opdrachtgever gewenste tijdstippen een 
schrif telijk rapport uitbrengen over de voortgang van de montage en inbedrijfstelling.  

3.2.2. Veiligheidsoverleg en toolbox meeting 

 

3.2.2.1. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de montage van de Installatie dient 
Opdrachtnemer een rapportage aan de SH-coördinator te verstrekken omtrent de 
projectvoortgang en daaraan verbonden risicovolle werkzaamheden. Dit kan geschieden 
in toolbox meeting of vergelijkbare overleggen om tijdig de juiste acties te kunnen 
nemen. De f requentie van deze rapportage zal tussen Opdrachtnemer en de SH-
coördinator worden afgestemd. 

3.2.2.2. Voormelde meetings vinden zo vaak plaats als nodig om de veiligheid bij de 
uitvoeringswerkzaamheden te waarborgen, desgevallend dagelijks. Het initiatief en de 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Opdrachtnemer. 

3.2.3. Deskundige 

3.2.3.1. Vanaf  het begin van de montage tot de Opleverdatum stelt Opdrachtnemer een 
deskundige aan die uitgebreide kennis dient te hebben van de Installatie en/of Diensten, 
die zal toezien op de montagewerkzaamheden en die  telkens wanneer nodig, 
beschikbaar is om onder andere vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en 
beslissingen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de 
montagewerkzaamheden op correcte en tijdige wijze plaatsvinden.  

3.2.3.2. De deskundige moet een gevolmachtigde vertegenwoordiger zijn van Opdrachtnemer 
die gerechtigd is alle, voor Opdrachtnemer bestemde, mededelingen en bescheiden in 
ontvangst te nemen. De deskundige dient aanwezig te zijn bij aankomst van elk deel van 
de Levering. 

3.2.4. Montagebepalingen 

3.2.4.1. De montage van alle delen van de Installatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
de deskundige. De tekeningen en gegevens in verband met de montage, samen met 
een schrif telijke toelichting, moeten tijdig en voor het begin van de montage aan de 
Opdrachtgever worden verstrekt. 

3.2.4.2. De Opdrachtnemer is verplicht om de door de Opdrachtgever aan te wijzen werknemers 
en ingeschakelde derden op de hoogte te stellen en vertrouwd te maken met de 
Installatie en de montage daarvan. 

3.2.4.3. Zodra de montagewerkzaamheden zijn voltooid, zal Opdrachtnemer dit aan de 
Opdrachtgever schriftelijk melden, waarna een gemeenschappelijke beoordeling en 
inspectie van de Installatie plaatsvindt in de vorm van een Site Acceptance Test (SAT). 
Onderdeel hiervan zijn, onder meer, een beoordeling van de prestatie/werking van de 
Installatie en een beoordeling van de Installatie op het vlak van mogelijke veiligheids-, 
gezondheids- of andere risico’s, waarbij de Opdrachtgever zich telkens kan laten 
bijstaan door een externe deskundige.  

3.2.4.4. Van de SAT wordt een door beide partijen te ondertekenen protocol opgesteld, tenzij 
blijkt dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In dit laatste geval wordt 
schrif telijk vastgelegd welke (aanvullende) werkzaamheden nodig zijn. Het voormelde 
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protocol zal door partijen worden ondertekend na het voltooien van de (aanvullende) 
werkzaamheden en na inspectie daarvan.  

3.3. Samenhang tussen de Levering en andere installaties en werkzaamheden 

3.3.1. De Opdrachtnemer zal er rekening mee houden dat op plaatsen waar de installaties van 
verschillende leveranciers samenkomen, zich ten gevolge van mogelijke 
onnauwkeurigheden in de montage, geringe afwijkingen ten opzichte van hetgeen op de 
tekening is vastgelegd, kunnen voordoen. 

 

De Opdrachtnemer is verplicht de voor hem belangrijke maten te controleren en zijn 
Installatie aan te passen indien zich dergelijke afwijkingen voordoen. Indien door 
Opdrachtnemer wordt geconstateerd dat bepaalde gegevens omtrent installaties, waarop 
zijn Installatie moet aansluiten, niet overeenstemmen met de aan hem door de 
Opdrachtgever verstrekte gegevens, moet hij onmiddellijk met de Opdrachtgever in overleg 
treden. Indien Opdrachtnemer deze aanpassingen in redelijkheid had kunnen voorkomen, 
zijn de kosten voor de bedoelde aanpassingen voor rekening van Opdrachtnemer. 

3.3.2. De Opdrachtnemer is verplicht toe te laten dat door de Opdrachtgever of derden aan wie 
de Opdrachtgever daartoe opdracht verleent, werkzaamheden op of in de nabijheid van de 
plaats van opstelling van de Installatie worden uitgevoerd. 

Indien Opdrachtnemer of zijn Onderaannemer(s) bij de montage van de Installatie 
moet(en) samenwerken met derden, zullen zij zich inzetten voor een behoorlijke 
samenwerking, zodanig dat de voortgang van het project waarvan de Levering deel 
uitmaakt niet in gevaar komt. 

Uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer waarvan derden hinder kunnen 
ondervinden, dient vooraf met de Opdrachtgever en die derden besproken te worden.  

3.3.3. De Opdrachtnemer zal de Installatie aansluiten op door de Opdrachtgever of derden 
geleverde installaties, een en ander zoals in de Overeenkomst vermeld. 

Aansluitingen aan door derden geleverde installaties dienen te geschieden volgens de 
richtlijnen van deze derden. De hier bedoelde werkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd in aanwezigheid en onder controle van de leverancier van de betrokken 
installatie. 

3.3.4. Voor aansluiting van door derden geleverde installaties moet Opdrachtnemer de nodige 
richtlijnen verstrekken en dient hij bij het aansluiten aanwezig te zijn en controle uit te 
oefenen. 

3.3.5. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn Installatie in 
samenhang met door derden aangesloten installaties. Indien tijdens fabricage, montage, 
proefbedrijf of garantieperiode door Opdrachtnemer wijzigingen worden aangebracht of 
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onderdelen worden vervangen ten gevolge waarvan kosten ontstaan voor de 
Opdrachtgever of derden, zijn deze kosten ook voor rekening van Opdrachtnemer.  

3.4. Werkterrein 

3.4.1. De Opdrachtgever stelt het Werkterrein waarvan omvang, indeling en toegankelijkheid in 
de Overeenkomst staan aangegeven, aan Opdrachtnemer ter beschikking. Indien hieraan 
kosten zijn verbonden, zijn deze in de Overeenkomst genoemd. 

De Opdrachtnemer dient zich afdoende te informeren omtrent de details en de staat van 
het Werkterrein. 

3.4.2. Indien een van de werknemers en ingeschakelde derden van Opdrachtnemer of zijn 
Onderaannemers, of een andere aanwezige persoon op het Werkterrein die betrokken is 
bij de Levering, de  van toepassing zijnde wet- en regelgeving  niet naleeft, dan wel naar 
het oordeel van de Opdrachtgever onbekwaam of ongeschikt is, zal Opdrachtnemer 
verplicht die persoon op eerste verzoek van de Opdrachtgever onmiddellijk van het 
Werkterrein te verwijderen en vervangen. 

3.4.3. Het is Opdrachtnemer toegestaan om, in overleg met de Opdrachtgever, zijn werknemers 
en ingeschakelde derden en Onderaannemers gebruik te laten maken van de magazijnen, 
werkplaatsen, bad-, was-, en kleedlokalen, toiletten en kantine van de Opdrachtgever. 

 

3.4.4. De Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer ter beschikking elektrische energie, water en 
riolering op door de Opdrachtgever nader aan te wijzen plaatsen en in de omvang en op 
de wijze, zoals in de Overeenkomst bepaald. Alle verdere voorzieningen die voor de 
normale uitvoering van het werk noodzakelijk zijn op het Werkterrein dienen door 
Opdrachtnemer, na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever, te worden 
voorzien. 

3.4.5. De Opdrachtgever heeft het recht om te verlangen dat de op het Werkterrein aangebrachte 
keten, transportinrichtingen, opslagplaatsen en dergelijke worden verplaatst. Vergoeding 
voor door Opdrachtnemer gemaakte kosten in verband met deze verplaatsing bestaat 
slechts dan wanneer de vrij te maken plaats tevoren voor dit gebruik schriftelijk door de 
Opdrachtgever is aangewezen. 

Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van steigers, gereedschappen, hefwerktuigen enz., 
toebehorende aan de Opdrachtgever en/of namens de Opdrachtgever werkzame derden, 
dan geschiedt dit volledig voor risico van Opdrachtnemer. Alleen goedgekeurd materiaal 
(met inbegrip van doch niet beperkt tot elektrisch handgereedschap gekeurd volgens de 
NEN 3140 norm) mag worden gebruikt op de locatie van de Opdrachtgever en mag 
uitsluitend worden gebruikt in combinatie met het werkvergunningenstelsel van de 
Opdrachtgever.  

3.4.6. De Opdrachtnemer moet zorgen voor het schoonhouden van het hem toegewezen 
Werkterrein, ook indien daar door meerdere leveranciers wordt gewerkt, alsmede voor het 
afvoeren van puin en afval naar een door de Opdrachtgever aan te wijzen plaats. De 
Opdrachtnemer zal speciale zorg besteden aan het adequaat afvoeren van kleine 
kunststof-, papier, hout- en metaaldelen (moeren, bouten, ty-raps, pakkingen, lasdraad, 
pallets, labels etc.) mede omdat bij productcontaminatie de voedselveiligheid niet geborgd 
kan worden. Verspanende werkzaamheden dienen adequaat te worden afgeschermd, 
zodat zij niet in de productstroom kunnen belanden. Binnen de productieafdelingen mogen 
geen glazen voorwerpen worden gehanteerd of toegepast. Indien Opdrachtnemer naar het 
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oordeel van de Opdrachtgever hieraan niet voldoet, kan de Opdrachtgever het Werkterrein 
op kosten van Opdrachtnemer laten schoonmaken door derden. 

3.4.7. De Opdrachtnemer dient werkketen, gereedschappen, bouten, moeren en dergelijke die 
voor de uitvoering van zijn werk niet meer noodzakelijk zijn, onmiddellijk af te voeren.  

3.4.8. De Opdrachtnemer mag op het Werkterrein niet meer materiaal opslaan dan naar het 
oordeel van de Opdrachtgever nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de Levering. 

3.4.9. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de naleving door Opdrachtnemer van dit 
artikel 3.4 steeds te (laten) inspecteren en te controleren. 

3.5. Inbedrijfstelling 

3.5.1. Het in bedrijf stellen van de Installatie sluit aan op de montage, maar slechts indien de 
Installatie naar het oordeel van de Opdrachtgever in een bedrijfsvaardige en veilige 
toestand verkeert overeenkomstig de Overeenkomst.  

3.5.2. De Opdrachtgever kan te allen tijde inspecties (laten) uitvoeren op de uitvoering van de 
veiligheidsaspecten en kan hiervoor, desgevallend, beroep doen op een externe 
deskundige die een inspectie en controle kan uitvoeren op de naleving van de relevante 
wet- en regelgeving. 

3.5.3. De inbedrijfstelling van de Installatie wordt door Opdrachtnemer onder zijn 
verantwoordelijkheid uitgevoerd. De Opdrachtnemer stelt voldoende middelen ter 
beschikking om de Installatie veilig in bedrijf te kunnen stellen en optimaal te laten 
functioneren. 

 

3.5.4. De Opdrachtgever kan bij de inbedrijfstelling assisteren teneinde zo spoedig mogelijk met 
de Installatie vertrouwd te raken. Voorafgaand aan de inbedrijfstelling zal Opdrachtnemer 
één (1) of  twee (2) (opeenvolgende) trainingsdagen, naar keuze van de Opdrachtgever, 
organiseren voor het personeel van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer moet zijn plan 
voor deze trainingsdagen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. 

3.5.5. De Opdrachtnemer zal medewerking verlenen indien zijn Installatie geheel of gedeeltelijk 
gebruikt moet worden bij de inbedrijfstelling van overige installaties. De Opdrachtgever 
levert hiervoor kosteloos het bedienings- en onderhoudspersoneel dat  Opdrachtnemer zal 
assisteren. 

3.5.6. Bij een goedgekeurde inbedrijfstelling zullen partijen een protocol ondertekenen, tenzij 
blijkt dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In dit laatste geval wordt 
schrif telijk vastgelegd welke (aanvullende) werkzaamheden nodig zijn. Het voornoemde 
protocol zal door partijen worden ondertekend na het voltooien van de (aanvullende) 
werkzaamheden en na inspectie daarvan door de Opdrachtgever. 

4. PROEFBEDRIJF EN OPLEVERING 

4.1. Proefbedrijf 

4.1.1. Na de inbedrijfstelling zal de Installatie worden onderworpen aan een proefbedrijf waarvan 
de tijdsduur en de nadere omschrijving is opgenomen in de Overeenkomst. Indien in de 
Overeenkomst niets is bepaald en partijen nadien niets schriftelijk zijn overeengekomen, 
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bedraagt de duur van het proefbedrijf maximum veertien (14) opeenvolgende 
kalenderdagen. 

4.1.2. Het begin van het proefbedrijf wordt door de Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer 
schrif telijk vastgelegd. Het proefbedrijf wordt uitgevoerd met assistentie van de 
Opdrachtgever. Voorafgaand aan het proefbedrijf zal Opdrachtnemer opnieuw één (1) of 
twee (2) (opeenvolgende) trainingsdagen, naar keuze van de Opdrachtgever, organiseren 
voor het personeel van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer moet zijn plan voor deze 
trainingsdagen ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. 

4.1.3. De Opdrachtnemer blijft tijdens het proefbedrijf verantwoordelijk voor de juiste werking van 
de Installatie, ook indien het proefbedrijf plaatsvindt in samenhang met door derden 
geleverde installaties. De Opdrachtnemer stelt voldoende personeel ter beschikking om 
het proefbedrijf veilig en optimaal te laten plaatsvinden. 

4.1.4. De Opdrachtgever mag instructies verstrekken aan Opdrachtnemer inzake de wijze 
waarop de proefbedrijf resultaten moeten worden vastgelegd in meet- en testrapporten. 
Deze meet- en testresultaten moeten zeven (7) kalenderdagen voor de Opleverdatum ter 
beschikking worden gesteld van de Opdrachtgever. 

4.1.5. De Opdrachtgever mag het proefbedrijf van de Installatie door Opdrachtnemer met eigen 
apparatuur controleren. 

4.1.6. Tijdens het proefbedrijf moet Opdrachtnemer aantonen dat de Installatie aan de gestelde 
eisen voldoet en alle gebreken zo snel mogelijk op zijn kosten herstellen. Het tijdstip van 
herstel zal in onderling overleg worden vastgesteld. 

4.1.7. Het proefbedrijf moet zo nodig, ter beoordeling van de Opdrachtgever, dag en nacht 
plaatsvinden en zowel de werking van de gehele Installatie als de zelfstandige onderdelen 
omvatten. 

4.1.8. In geval van belangrijke of veelvuldige onderbreking van het proefbedrijf, naar het oordeel 
van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever eisen dat, na opheffing van de 
onderbreking, het proefbedrijf geheel opnieuw wordt begonnen. Onverminderd het 
bepaalde in dit artikel zal in elk geval het proefbedrijf worden voortgezet totdat de 
Installatie naar het oordeel van de Opdrachtgever voldoet aan de in de Overeenkomst 
bepaalde voorwaarden van het proefbedrijf. 

4.1.9. In geval van onderbreking van het proefbedrijf moet Opdrachtnemer voor zijn rekening de 
ter bescherming van de Installatie noodzakelijke maatregelen nemen. 

4.2. Oplevering 

4.2.1. Na het einde van een geslaagd proefbedrijf vindt de Oplevering plaats door middel van het 
ondertekenen door partijen van een protocol.  

4.2.2. Bij de Oplevering zal door partijen in het in artikel 4.2.1 bedoeld protocol worden 
vastgelegd (i) welke verbeteringen en werkzaamheden nog zullen moeten worden 
uitgevoerd, (ii) binnen welke termijn deze zullen worden uitgevoerd, en (iii) welke 
aanvullende voorwaarden zullen gelden.  

5. GARANTIE EN GARANTIEPROEVEN 

5.1. Garantie 

5.1.1. De Opdrachtnemer garandeert de conformiteit, geschiktheid, deugdelijkheid, kwaliteit en 
goede werking van de Installatie en Diensten en de Levering conform de Overeenkomst en 
de wet- en regelgeving inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, gedurende een 
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nader in de Overeenkomst vast te stellen periode te rekenen vanaf de Oplevering als 
bedoeld in artikel 4.2, met een minimum van twee (2) jaar. 

5.1.2. Ingevolge de garantie is Opdrachtnemer gehouden alle gebreken in de Levering die het 
gevolg zijn van, onder meer, ondeugdelijk materiaal, fouten in het ontwerp, toepassing van 
onjuiste constructies of van tijdens de fabricage, montage, inbedrijfstelling en proefbedrijf 
gemaakte fouten, onmiddellijk en zonder kosten voor de Opdrachtgever te herstellen, 
indien nodig door vervanging van de gebrekkige onderdelen. De Opdrachtnemer moet, 
indien verzocht door de Opdrachtgever, een deskundige aanstellen die toeziet op de 
onmiddellijke herstelling. 

5.1.3. Indien het gebrek of de herstelling de voortzetting van de bedrijfsvoering van de 
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en/of vertraagt, is Opdrachtnemer 
verplicht alle maatregelen te nemen – met inbegrip van doch niet beperkt tot ploegenwerk 
en overwerk – teneinde te zorgen dat de bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk hervat of 
verbeterd kan worden. 

5.1.4. Indien vervanging, aanpassing of reparatie van onderdelen noodzakelijk is en 
Opdrachtnemer niet kan voldoen aan zijn verplichting om onmiddellijk aan te vangen met 
deze werkzaamheden, dan is Opdrachtnemer verplicht om een voorlopige aanpassing of 
reparatie of “work around” uit te voeren zodat de bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk hervat 
of  verbeterd kan worden. De Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer vervolgens een redelijke 
termijn voor de definitieve aanpassing of reparatie. 

5.1.5. Indien een def initieve vervanging, aanpassing of reparatie wel direct mogelijk is, maar dit 
een bedrijfsonderbreking of vertraging met zich meebrengt, dan komen alle daaruit 
volgende kosten en andere schade, door uitstel van de definitieve vervanging, aanpassing 
of  reparatie voor rekening van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kan er naar eigen 
inzicht voor kiezen om de definitieve vervanging, aanpassing of reparatie uit te stellen tot 
een voor Opdrachtgever gunstiger tijdstip. 

5.1.6. De garantietijd wordt opgeschort voor de duur dat de Installatie niet heeft kunnen 
functioneren volgens de in het Bestek genoemde garantieverplichtingen. 

5.1.7. Indien Opdrachtnemer in het kader van zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt 
door reservedelen, worden de verwijderde onderdelen zijn eigendom. Voor deze 
reservedelen geldt een nieuwe garantietermijn van twee (2) jaar. 

5.1.8. Onderdelen die moeten worden vervangen, blijven ter beschikking van de Opdrachtgever 
tot de nieuwe onderdelen zijn aangevoerd, beproefd en goedgekeurd, in elk geval echter 
zo lang een ongestoorde inbedrijfstelling van de Installatie of het geheel van de installaties 
waar de Installatie een onderdeel van vormt zulks noodzakelijk maakt,  dit ter beoordeling 
van de Opdrachtgever. 

5.1.9. De Opdrachtgever kan eisen dat onderdelen die moeten worden vervangen tijdelijk in 
gebruik blijven, waarbij de kosten van demontage en montage hiervan voor rekening van 
Opdrachtnemer zijn. 

5.1.10. Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van de Opdrachtgever een gebrek te laat en/of 
niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het de 
Opdrachtgever vrij, nadat Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en het gebrek niet binnen 
tien (10) werkdagen is geremedieerd, het ter zake nodige op kosten van Opdrachtnemer 
uit te (laten) voeren. 

5.2. Garantieproeven 

5.2.1. Om aan te tonen dat de Installatie voldoet aan de in de Overeenkomst omschreven 
garantiewaarden zal deze aan garantieproeven worden onderworpen. In de Overeenkomst 
is aangegeven welke garantieproeven zullen plaatsvinden alsmede op welke wijze, op 
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welk tijdstip, door wie en onder wiens verantwoordelijkheid deze garantieproeven zullen 
worden uitgevoerd. 

5.2.2. Indien bij de garantieproeven blijkt dat de gegarandeerde waarden niet worden bereikt, 
heef t Opdrachtnemer het recht om, door het aanbrengen van verbeteringen respectievelijk 
wijzigingen, te trachten de gegarandeerde waarden alsnog te bereiken. In dat geval zullen 
de garantieproeven onder dezelfde voorwaarden moeten worden herhaald. De hierdoor 
ontstane kosten inclusief die van toezicht door de Opdrachtgever of door hem aangewezen 
derden, doch met uitzondering van de normale exploitatiekosten zoals brandstof- en 
bedieningskosten, komen ten laste van Opdrachtnemer. 

5.2.3. Indien bij herhaalde garantieproeven blijkt dat ook daarna de gegarandeerde waarden niet 
worden bereikt, heeft de Opdrachtgever het recht om het overeengekomen strafbeding in 
te roepen tegen Opdrachtnemer. 

5.2.4. De Opdrachtgever heeft het recht om de Installatie af te keuren indien door oorzaken 
waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is, de gegarandeerde waarden met in de 
Overeenkomst nader omschreven afwijkingen worden onderschreden respectievelijk 
overschreden, ondanks uitgevoerde verbeteringen door Opdrachtnemer. 

6. KWALITEITSPLAN, KWALITEITSBORGING, TOEZICHT, KEURINGEN, AFKEURINGEN 

6.1. Kwaliteitsplan 

6.1.1. De Opdrachtnemer zal samen met de Opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever een 
alomvattend en onderbouwd kwaliteitsplan doen toekomen. 

6.1.2. De Opdrachtgever heeft het recht om het kwaliteitsplan ter beoordeling voor te leggen aan 
derden. 

6.2. Kwaliteitsborging 

6.2.1. De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de overeengekomen kwaliteit door hem wordt 
behaald en hoe deze gedurende de garantieperiode wordt gewaarborgd. 

6.3. Toezicht en inspecties 

6.3.1. De Opdrachtgever zal gedurende fabricage, montage, inbedrijfstelling en proefbedrijf 
toezicht kunnen (doen) houden op het nakomen van alle bepalingen van de 
Overeenkomst. 

6.3.2. De Opdrachtnemer zal aan de Opdrachtgever en/of aan hen die daartoe door de 
Opdrachtgever worden aangewezen, toegang verlenen tot alle fabrieken, gebouwen en 
werkplaatsen waar aan of voor de Levering wordt gewerkt en aan de Opdrachtgever en/of 
genoemde derden kosteloos alle hulpmiddelen, gegevens en werkkrachten ter beschikking 
stellen die deze bij dat toezicht nodig oordeelt. De Opdrachtnemer zal ook de 
Opdrachtgever en/of genoemde derden in de gelegenheid stellen zich van de constructie, 
de fabricage, de werking, de kwaliteit, het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsborging van de 
Installatie en alle onderdelen daarvan geheel en al op de hoogte te stellen. Het 
voorgaande is eveneens van toepassing voor de fabrieken, gebouwen en werkplaatsen 
van Onderaannemers. 

6.4. Keuringen 

6.4.1. In de kwaliteitsplannen dienen, behalve alle keuringen die door of ten behoeve van 
Opdrachtnemer worden uitgevoerd, eveneens te worden opgenomen de door de 
Opdrachtgever genoemde keuringen die door hem of zijn gemachtigde worden uitgevoerd 
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of  die in zijn aanwezigheid dienen te worden uitgevoerd. De Opdrachtgever of d iens 
gemachtigde heeft het recht eveneens om aanwezig te zijn bij alle overige in het 
kwaliteitsplan aangegeven keuringen door Opdrachtnemer of door derden. 

6.4.2. De Opdrachtnemer dient een tijdschema op te stellen voor de keuringen en zal de 
Opdrachtgever tijdig, doch tenminste vier (4) werkdagen tevoren schriftelijk kennis geven 
van zijn voornemen tot het uitvoeren van keuringen respectievelijk van de mogelijkheid van 
het uitvoeren van keuringen. Indien Opdrachtnemer niet dienovereenkomstig handelt en 
dientengevolge delen niet ten genoegen van de Opdrachtgever of zijn gemachtigde 
volgens de voorschriften gekeurd kunnen worden, heeft de Opdrachtgever het recht om 
deze delen af  te keuren. Kosten voortvloeiende uit vertragingen die hierdoor ontstaan, zijn 
voor rekening van Opdrachtnemer. 

6.4.3. Alle kosten van de in het kwaliteitsplan omschreven keuringen, alsmede van dat deel van 
de keuringen die door enige officiële instantie ter verkrijging van alle benodigde 
vergunningen of certificaten vereist worden dat betrekking heeft op de Levering, zijn voor 
rekening van Opdrachtnemer. 

6.4.4. Indien bij een keuring blijkt dat de Levering niet aan de gestelde wet- en regelgeving 
voldoet, dan zal, nadat Opdrachtnemer onmiddellijk de nodige verbeteringen heeft 
aangebracht, een hernieuwde keuring plaatsvinden. Het bepaalde in de artikelen 6.4.2. en 
6.4.3. is bij hernieuwde keuring van toepassing. 

6.4.5. De Opdrachtnemer moet de te keuren of de te controleren zaken duidelijk en blijvend 
kenmerken. 

6.4.6. De keuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals 
deze voortvloeien uit de Overeenkomst.  

 

 

6.5. Afkeuringen 

6.5.1. De Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de fabricage, de montage, de 
inbedrijfstelling, het proefbedrijf en de garantieperioden, onderdelen van de Installatie die 
niet aan de gestelde wet- en regelgeving voldoen ofwel gebreken vertonen, af te keuren. 
Bovendien heeft de Opdrachtgever het recht om tot weigering van onderdelen over te 
gaan, indien de fabricage of de montage ervan opgedragen is aan een Onderaannemer 
waarvoor niet de in artikel 1.4 bedoelde goedkeuring van de Opdrachtgever schriftelijk is 
verleend. 

6.5.2. Indien de Opdrachtgever onderdelen van de Installatie afkeurt, moeten deze, naar keuze 
van de Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtnemer worden verbeterd of door 
nieuwe worden vervangen. 

6.5.3. De verbetering of vervanging dient binnen een door de Opdrachtgever vast te stellen 
termijn te worden uitgevoerd. Heeft deze verbetering respectievelijk vervanging niet binnen 
die termijn plaatsgevonden, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de nodige 
verbeteringen respectievelijk vervangingen, naar eigen inzicht zelf of door derden te (laten) 
verrichten voor rekening van Opdrachtnemer. Alle kosten, inclusief montage- en 
transportkosten te maken voor de te vervangen onderdelen, komen ten laste van 
Opdrachtnemer. Dit geldt ook voor kosten van werkzaamheden en leveringen door derden 
die het gevolg zijn van deze verbetering of vervanging. 

6.5.4. Afgekeurde onderdelen die moeten worden vervangen, blijven ter beschikking van de 
Opdrachtgever tot de nieuwe onderdelen zijn aangevoerd, beproefd en goedgekeurd, maar 
in elk geval zo lang als een ongestoord bedrijf van de Installatie zulks nodig maakt, dit ter 
beoordeling van de Opdrachtgever. Ook kan de Opdrachtgever eisen dat afgekeurde 
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onderdelen tijdelijk worden ingebouwd, waarbij de daardoor ontstane kosten voor rekening 
van Opdrachtnemer zijn. 

6.5.5. Indien de Opdrachtgever de Installatie afkeurt overeenkomstig artikel 5.2.4, komt deze 
vanaf  dat moment opnieuw voor rekening en risico van Opdrachtnemer, voor zover de 
Installatie, of delen hiervan, vóór dat tijdstip voor rekening en risico van de Opdrachtgever 
zijn gekomen. De Opdrachtnemer is, in geval van genoemde afkeuring, verplicht alle hem 
in verband met de Levering door of namens de Opdrachtgever gedane betalingen 
onverwijld aan de Opdrachtgever terug betalen, vermeerderd met de wettelijke rente, te 
berekenen vanaf het moment waarop de betalingen door de Opdrachtgever hebben 
plaatsgevonden. Tevens is Opdrachtnemer verplicht om de afgekeurde Installatie in een zo 
kort mogelijk tijdsbestek op zijn kosten te demonteren en af te voeren met dien verstande 
dat op een zodanig tijdstip met de demontage wordt begonnen dat een en ander de 
bedrijfsvoering van de Opdrachtgever het minste schaadt, dit ter beoordeling van de 
Opdrachtgever. Bedoelde demontage en afvoer dienen in overleg met de Opdrachtgever 
te geschieden. 

7. TIJDSTIP EN PLAATS VAN LEVERING, OVERSCHRIJDING OPLEVERTIJD 

7.1. Tijdstip en plaats van de Levering 

7.1.1. De Opdrachtnemer is gehouden de overeengekomen tijdstippen van Levering na te 
komen. 

7.1.2. Indien Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst bepaalde door de 
Opdrachtgever te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, materialen of 
hulpmiddelen nodig heeft, dient hij de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk mede te delen 
vóór welke datum hij daarvan in het bezit moet zijn gesteld, teneinde de bepalingen van de 
Overeenkomst te kunnen nakomen. 

7.1.3. De Levering vindt plaats overeenkomstig Incoterm 2010 'Delivered Duty Paid' (DDP). 
Plaats van de Levering is het door de Opdrachtgever in de Overeenkomst opgegeven 
adres. Indien niets is bepaald in de Overeenkomst of nadien schriftelijk is afgesproken 
tussen partijen, vindt de Levering plaats op het Werkterrein van de Opdrachtgever. 

7.2. Overschrijding van de Oplevertijd 

7.2.1. Indien door omstandigheden aan de kant van Opdrachtnemer de Oplevertijd dreigt te 
worden overschreden, zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever hiervan 
schrif telijk op de hoogte stellen. 

7.2.2. De Opdrachtnemer is verplicht om alle maatregelen (voorlopige voorzieningen, uitbreiding 
personeel, ploegendienst, overwerk enz.) te nemen die hij en/of de Opdrachtgever nodig 
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acht om te voorkomen dat de Oplevertijd wordt overschreden. De daaraan verbonden 
kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 

8. FACTURATIE, BETALING EN BANKGARANTIES 

8.1. Facturatie 

8.1.1. Facturatie dient te geschieden zoals tussen partijen is overeengekomen in de 
Overeenkomst, in euro en in overeenstemming met de Wet op de omzetbelasting 1968. 

8.1.2. De factuur van Opdrachtnemer vermeldt in ieder geval: 

8.1.2.1. het complete opdrachtnummer van de Opdrachtgever en het gerelateerde 
projectnummer, adresgegevens Opdrachtgever; 

8.1.2.2. Opdrachtnemers volledige juridische naam, adresgegevens (zoals geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel), Kamer van Koophandel nummer, bankgegevens, BTW-
nummer, banknaam, rekeningnummer, swiftnummer, IBAN-nummer, BIC-nummer, soort 
code; 

8.1.2.3. de datum waarop de factuur is uitgereikt, een opeenvolgend nummer, de aard van de 
goederen of diensten die zijn  geleverd, de hoeveelheid van de goederen of de omvang 
van de diensten die zijn geleverd, de datum waarop de goederen of diensten zijn 
geleverd, of de datum van een vooruitbetaling; 

8.1.2.4. het bedrag dat Opdrachtnemer in rekening brengt, exclusief btw, het btw-tarief dat in 
rekening wordt gebracht, het btw-bedrag; en 

8.1.2.5. het BTW-nummer van Aviko B.V. 

8.1.3. De factuur van Opdrachtnemer wordt verstuurd naar: 

Aviko B.V.  
T.a.v. de Financiële  administratie 
Postbus 8 
7220 AA Steenderen 
Invoicein@aviko.nl  

8.1.4. In geval van niet- of onvolledige naleving van artikelen 8.1.1 tot 8.1.3 behoudt de 
Opdrachtgever zich het recht voor om de factuur aan Opdrachtnemer terug te sturen en de 
betaling ervan op te schorten tot remediëring, waarbij de betalingstermijn overeenkomstig 
wordt verlengd. 

 
  
 

8.2. Betaling 

8.2.1. De Aankoopsom kan door de Opdrachtgever worden voldaan door deelbetalingen, telkens 
met een betalingstermijn van zestig (60) kalenderdagen. Deze betalingstermijn begint te 
lopen onder voorwaarde van voorafgaande ontvangst door de Opdrachtgever van de 
Opdrachtbevestiging en van een overeenkomstig artikel 8.1 correct opgestelde en 
overgemaakte factuur voor de betreffende deelbetaling, voor zover de Opdrachtgever deze 
facturen niet (geheel of gedeeltelijk) heeft betwist. Afspraken over deelbetalingen, 



 

Algemene Technische Inkoopvoorwaarden voor diensten, installaties en onderdelen Aviko BV        
Rev. 1, datum: 07.10.2019   
                                                                                                                            Paraaf Opdrachtgever            Paraaf Opdrachtnemer 

 

27 

Aviko B.V. Nederland 

waaronder de hoogte daarvan en het moment van betalen, dienen te zijn opgenomen in de 
Overeenkomst. 

8.2.2. De Opdrachtgever heeft het recht om een betaling op te schorten zolang de reden voor zijn 
redelijke betwisting, op goede redenen gebaseerd, niet door Opdrachtnemer wordt 
geremedieerd. 

8.2.3. Betaling door de Opdrachtgever kan in geen enkel opzicht worden beschouwd als een 
erkenning door of afstand van recht van de Opdrachtgever met betrekking tot de wijze van 
uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst. 

8.3. Bankgarantie 

8.3.1. Indien de Aankoopsom meer dan EUR 100.000 bedraagt, eist de Opdrachtgever van 
Opdrachtnemer een voorafgaande bankgarantie voor een gewaarborgd bedrag dat 
minstens gelijk is aan het bedrag dat volgt uit de Overeenkomst dat dient te zijn betaald 
door Opdrachtgever tot het moment van Levering, die wordt verleend door een bank ten 
gunste van de Opdrachtgever voor de periode lopend tot en met veertien (14) 
kalenderdagen na de datum van Levering. Alle aan deze bankgarantie verbonden kosten 
zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 

8.3.2. Indien Opdrachtnemer ten gevolge van welke omstandigheid ook in gebreke blijft uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, dan is de Opdrachtgever 
gerechtigd om geheel of gedeeltelijk, op eerste aanvraag en zonder enig voorbehoud, 
gebruik te maken van de bankgarantie. 

9. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  

9.1. Opschorting en ontbinding 

9.1.1. De Opdrachtgever heeft het recht, naar eigen keuze, om hetzij de uitvoering van de 
Overeenkomst en/of alle overeenkomsten tussen partijen die daarmee samenhangen 
geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de Overeenkomst en/of alle overeenkomsten 
tussen partijen die daarmee samenhangen geheel of gedeeltelijk lastens Opdrachtnemer 
te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, zonder rechterlijke 
tussenkomst, zonder opzeg- of schadevergoeding en met onmiddellijke ingang, in geval 
van: 

9.1.1.1. een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarmee samenhangen, 
die (i) niet kan worden hersteld of (ii) niet binnen vijftien (15) werkdagen na kennisgeving 
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wordt hersteld tenzij binnen die periode een plan van aanpak is opgesteld door 
Opdrachtnemer en dat door Opdrachtgever is goedgekeurd; 

9.1.1.2. (aanvraag van/verzoek tot) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtnemer, 
beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen, staking of liquidatie 
van, of  overdracht van de juridische en/of feitelijke zeggenschap in diens onderneming; 

9.1.1.3. intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de 
Overeenkomst noodzakelijk zijn; 

9.1.1.4. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtnemer; of  

9.1.1.5. derdenbeslag lastens Opdrachtnemer 

9.2. Opeisbaarheid van vorderingen 

9.2.1. Alle vorderingen die de Opdrachtgever in de hierboven genoemde gevallen lastens 
Opdrachtnemer zou hebben of verkrijgen, zullen, voor zover als wettelijk toegelaten, 
onmiddellijk en ten volle opeisbaar zijn. 

9.2.2. Bij gedeeltelijke ontbinding heeft de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht om het 
overeengekomen strafbeding in te roepen tegen Opdrachtnemer, het recht om naar eigen 
keuze: 

a. reeds geleverde maar niet (meer) te gebruiken onderdelen van de Installatie voor 
rekening en risico van Opdrachtnemer naar Opdrachtnemer terug te sturen en de voor 
de onderdelen reeds gedane betalingen terug te vorderen; 

b. de Overeenkomst verder voor rekening en risico van Opdrachtnemer zelf uit te voeren 
of  door derden te doen uitvoeren, eventueel met gebruikmaking van het reeds door 
Opdrachtnemer geleverde. 

9.2.3. De Opdrachtnemer is verplicht om alle goederen en gegevens die zich onder hem 
bevinden maar eigendom zijn van de Opdrachtgever, onmiddellijk en met inbegrip van alle 
fysieke en elektronische kopieën daarvan, althans op eerste verzoek van de 
Opdrachtgever, terug over te dragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het 
recht om eigen goederen en gegevens die zich bij Opdrachtnemer, Onderaannemer of een 
andere derde bevinden, terug te halen op kosten van Opdrachtnemer. 

10. VERZEKERING 

10.1. Toepassing 

Voor de gevallen waarbij de Opdrachtgever een “Construction All-Risks-verzekering” (hierna 
te noemen: “CAR-verzekering”) sluit, geldt artikel 10.2. In alle andere gevallen geldt artikel 
10.3. 

10.2. CAR-verzekering af te sluiten door de Opdrachtgever 

10.2.1. De Opdrachtgever neemt, mede ten behoeve van Opdrachtnemer en Onderaannemers die 
werkzaamheden op het Werkterrein verrichten, een CAR-verzekering die een primaire 
dekking geeft aan alle partijen als voornoemd. Deze CAR-verzekering geeft in ieder geval 
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dekking tot en met de Opleverdatum, een en ander als nader omschreven in de 
polisvoorwaarden. 

Door de CAR-verzekering wordt overeenkomstig de polisvoorwaarden in elk geval gedekt: 

a. de schade aan de Installatie of Diensten door de in de polis vermelde oorzaken; 

b. het risico van wettelijke aansprakelijkheid tot het in de polis genoemde maximum per 
gebeurtenis voor personen- en/of zaakschade; 

c. schade aan bestaande installaties of andere eigendommen van de Opdrachtgever tot 
het in de polis vermelde premie-risico bedrag. 

Het transportrisico van de Levering door Opdrachtnemer is niet in de CAR-verzekering 
inbegrepen en dient door Opdrachtnemer zelf te worden gedekt.  

De verzekeringscerificaten die aantonen dat dit risico is gedekt zullen voorafgaand 
aan de Opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever worden verstrekt. 

10.2.2. Van de CAR-verzekering uitgesloten is schade aan materieel, met inbegrip van doch niet 
beperkt tot werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, kranen die 
eigendom zijn van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid.  

10.2.3. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt niet 
beperkt of gewijzigd door het feit dat de Opdrachtgever een CAR-verzekering heeft 
afgesloten. De eigen risico’s van de CAR-verzekering komen steeds voor rekening van 
Opdrachtnemer, evenals alle schade die de verzekerde sommen bedoeld in artikel 
10.2.1 (b) en (c) te boven gaan en alle schade die voortvloeit uit niet door de verzekering 
gedekte risico’s. 

10.2.4. In de door Opdrachtnemer op te geven prijsaanbiedingen dienen geen premies te zijn 
opgenomen ter zake van verzekering van die risico’s die door de door de Opdrachtgever 
gesloten verzekeringen gedekt zijn. 

10.2.5. Eventuele schade-uitkeringen uit hoofde van de onder artikel 10.2.1 vermelde CAR-
verzekering zullen uitsluitend aan de Opdrachtgever plaatsvinden, tenzij de Opdrachtgever 
de verzekeringmaatschappij machtigt om de uitkering rechtstreeks aan Opdrachtnemer te 
doen toekomen. 

10.3. Constructie- en/of montageverzekering af te sluiten door Opdrachtnemer 

10.3.1. De Opdrachtnemer dient voor zijn Levering een constructie- en/of montageverzekering af 
te sluiten. Deze verzekering dient een dekking te geven tot en met de Opleverdatum. 

10.3.2. De dekking voor deze constructie- en/of montageverzekering dient het volle bedrag van de 
Aankoopsom te beslaan, inclusief de waarde van de eventueel door de Opdrachtgever ter 
beschikking te stellen materialen. 

10.3.3. Met de assuradeuren van de constructie- en/of montageverzekering dient een 
overeenkomst te worden getroffen die voorziet in het doen van afstand van regresrecht 
door de assuradeuren jegens de Opdrachtgever en diens hulppersonen en alle 
betrokkenen bij door derden te leveren installaties. 

10.3.4. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de verzekeraar ermee akkoord gaat dat de 
constructie- en/of montageverzekering door de Opdrachtgever kan worden verdergezet in 
geval de risico-overname reeds heeft plaatsgevonden en verderzetting gewenst is in 
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verband met het op een later tijdstip plaatsvindende proefbedrijf van door derden 
geleverde installaties. 

10.3.5. De Opdrachtnemer dient voorts een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter dekking 
van zijn aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade. 

10.3.6.  Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Opdrachtgever als meeverzekerde op de betreffende 
verzekeringspolis(sen) aangerekend wordt. 

10.3.7. De Opdrachtnemer is verplicht van de hiervoor genoemde door hem af te sluiten 
verzekeringen, voorafgaand aan de Levering, polissen en bewijzen van tijdige 
premiebetaling over te leggen. De verzekeringscertificaten die aantonen dat dit risico is 
gedekt, zullen voorafgaand aan de Opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever worden 
verstrekt. 

 

10.4. Schademelding 

10.4.1. De Opdrachtnemer en Onderaannemer zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het 
plaatsvinden van een schadegeval of na het tijdstip waarop het te hunner kennis is 
gekomen, de Opdrachtgever per e-mail hiervan in kennis stellen 
(riskmanagement@cosun.com). 

10.4.2. De schademelding dient een zo volledig mogelijke omschrijving te omvatten van de aard, 
de oorzaak en de toedracht van het schadegeval, inclusief, indien relevant, duidelijk foto- 
en/of  videomateriaal. 

11. OVERIG 

11.1. Afstand en verhaalmiddelen 

11.1.1. Indien de Opdrachtgever nalaat om de naleving van een krachtens de Overeenkomst 
verleend recht af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als een afstand van dat recht en 
doet dit geen afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om zich op dit recht te 
beroepen. Een afstand van recht inzake een niet-naleving van de Overeenkomst dient 
schrif telijk te gebeuren en houdt geen afstand van recht in met betrekking tot vorige of 
toekomstige wanprestaties. 

11.1.2. De rechten en verhaalmiddelen van de Opdrachtgever onder de Overeenkomst zijn 
cumulatief en gelden onverminderd andere wettelijke rechten en/of verhaalmiddelen van 
de Opdrachtgever. 

11.2. Relatie tussen de partijen 

11.2.1. Geen bepaling in de Overeenkomst beoogt het opzetten van een partnership, joint venture 
of  andere juridische relatie die een partij aansprakelijk maakt voor de handelingen of 

mailto:riskmanagement@cosun.com
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nalatigheden van de andere partij, of die een partij het recht geeft om als agent voor de 
andere partij op te treden. 

11.2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft geen partij de bevoegdheid om de andere partij 
te vertegenwoordigen of om verbintenissen in naam van die andere partij aan te gaan.  

11.3. Overleving 

11.3.1. Gehele of  gedeeltelijke afloop of beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op 
de verworven rechten of aansprakelijkheden van een partij. 

11.3.2. De bepalingen van de Overeenkomst die omwille van hun begrip en draagwijdte bedoeld 
zijn te blijven voortbestaan, blijven voortbestaan na de afloop, ontbinding, beëindiging, 
verval, algehele uitvoering of nietigheid van de Overeenkomst. Dit omvat in elk geval, doch 
zonder beperkt te zijn tot, artikelen 1.1 (Begripsomschrijvingen), 1.2 (Toepassing), 1.3 
(Algemene voorschriften), 1.6 (Aansprakelijkheid en vrijwaring), 1.7 (Vertrouwelijkheid), 1.8 
(Intellectuele Eigendomsrechten), 1.9 (Reservedelen), 1.11 (Informatieverstrekking), 
5.1 (Garantie), 10 (Verzekering), 11.1 (Afstand en verhaalmiddelen), 11.3 (Overleving), 
11.5 (Audit), 11.7 (Toepasselijk recht), 11.8 (Geschillen) en 11.9 (Nietigheid). 

11.4. Overdracht 

11.4.1. De Opdrachtnemer zal zijn rechten en verplichtingen die voorvloeien uit de Overeenkomst 
niet, geheel noch gedeeltelijk, overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever. 

11.4.2. De Opdrachtgever heeft het recht om zijn toestemming aan voorwaarden te onderwerpen. 

11.5. Audit 

11.5.1. De Opdrachtgever heeft het recht om een audit uit te voeren of te laten uitvoeren door een 
derde bij Opdrachtnemer en/of de Onderaannemer(s).  

11.5.2. De Opdrachtnemer en/of de Onderaannemer(s) verlenen volledige medewerking aan de 
audit en verstrekken op eerste verzoek van de Opdrachtgever of diens auditeur 
onmiddellijk de benodigde en gevraagde documentatie en inlichtingen. 

11.6. Bescherming persoonsgegevens 

11.6.1. Gegevens vanuit Opdrachtgever  

11.6.1.1. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt en optreedt als Verwerker namens 
Opdrachtgever in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), 
gelden de bepalingen van dit artikel 11.6 tevens als verwerkingsovereenkomst in de zin 
van de AVG. Opdrachtnemer zal ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken op 
basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever en zal ontvangen 
persoonsgegevens niet anders (doen) gebruiken dan ter uitvoering van de 
Overeenkomst.  

11.6.1.2. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
tref fen om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen tegen verlies 
of  onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever heeft het recht deze maatregelen op 
kosten van Opdrachtnemer periodiek te controleren en evalueren. Opdrachtnemer zal 
na af loop van de verwerkingsdiensten  alle persoonsgegevens aan Opdrachtgever 
terugbezorgen of wissen, zulks naar keuze van Opdrachtgever, tenzij opslag wettelijk 
verplicht is. Opdrachtnemer waarborgt dat de personen die zij aanstelt tot het verwerken 
van persoonsgegevens van Opdrachtgever zich ertoe hebben verbonden 
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vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van 
vertrouwelijkheid zijn gebonden. 

11.6.1.3. Op diens eerste verzoek zal Opdrachtnemer meewerken met Opdrachtgever en alle 
informatie ter beschikking stellen die Opdrachtgever in staat stelt diens eigen wettelijke 
verplichtingen na te komen en dit te kunnen aantonen. Het is Opdrachtnemer niet 
toegestaan persoonsgegevens door te geven naar een ander land zonder voorafgaande 
schrif telijke toestemming van Opdrachtgever. Het is Opdrachtnemer ook niet toegestaan 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik te maken 
van (sub)verwerkers. In het geval dat Opdrachtgever wel toestemming geeft, zal 
Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat aan deze (sub)verwerkers dezelfde 
voorwaarden worden opgelegd als genoemd in dit artikel.  

11.6.1.4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bijstand verlenen bij het vervullen van diens plichten 
onder de toepasselijke regels van gegevensbescherming met betrekking tot: de 
beveiliging van de verwerking, het melden van inbreuken in verband met 
persoonsgegevens, de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en de 
voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit. Opdrachtnemer 
garandeert dat, voor zover van toepassing, wordt voldaan aan diens eigen wettelijke en 
contractuele verplichtingen uit dit artikel. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever 
aansprakelijk voor schade, welke dan ook, voortvloeiend uit de onzorgvuldige 
verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering 
van de Overeenkomst. Opdrachtnemer (in diens rol als verwerker of anderszins) 
vrijwaart Opdrachtgever ter zake van enige claim van derden die direct of indirect 
voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader 
van diens uitvoering van de Overeenkomst.    

11.6.1.5. Tenzij anders bepaald door de partijen, kan de verwerking de volgende categorieën 
gegevens en betrokkenen betreffen: identificatie- en contactgegevens van 
contractspartijen en werknemers van Opdrachtgever (d.w.z. naam, contactadres, e-mail 
adres, e.d.). 

11.6.2. Gegevens vanuit Opdrachtnemer  

11.6.2.1. Opdrachtnemer erkent dat de Opdrachtgever contactgegevens van vertegenwoordigers 
en werknemers van Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst mogelijks zal verwerken als Verwerkingsverantwoordelijke en garandeert 
dat de informatie zoals opgenomen in Artikels 13 en 14 van de AVG ter beschikking 
gesteld zal worden van relevante betrokkenen (waaronder begrepen de 
terbeschikkingstelling van informatie namens Opdrachtgever).   

11.7. Toepasselijk recht 

Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting (i) 
van enige conflictregel die een ander recht toepasselijk zou maken en (ii) van het Verdrag 
der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende 
Zaken (Weens Koopverdrag van 11 april 1980). 

11.8. Geschillen 

11.8.1. Betwistingen die tussen partijen ontstaan betreffende de interpretatie of de uitvoering van 
de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen door de partijen te 
goeder trouw worden besproken met het oog op een minnelijke regeling via de hierna 
beschreven escalatieprocedure. 

11.8.2. In eerste instantie zal de betwisting worden voorgelegd aan een kernteam dat bestaat uit 
leden van beide partijen met handtekeningsbevoegdheid. Bij gebreke aan akkoord binnen 
dit kernteam binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen (of korter indien gewenst of 
noodzakelijk), dient de meest belanghebbende partij de betwisting voor te leggen aan de 
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afgevaardigd bestuurders van beide partijen. Bij gebreke aan een akkoord tussen de 
afgevaardigd bestuurders binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de 
voorlegging (of korter indien gewenst of noodzakelijk), kan de betwisting uitsluitend worden 
beslecht door de bevoegde rechtbanken in het arrondissement waar de Opdrachtgever is 
gevestigd, tenzij partijen overeenkomen het geschil via arbitrage of anderszins te laten 
beslechten. 

11.8.3. Noch de escalatieprocedure noch de voorlegging van een geschil aan de rechtbank zal de 
verplichtingen van Opdrachtnemer doen opschorten. De opschorting van de 
werkzaamheden door Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever het recht om, nadat 
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en Opdrachtnemer alsnog niet nakomt, de 
werkzaamheden voor rekening en risico van Opdrachtnemer door een derde te laten 
uitvoeren behoudens de verrekening waartoe de rechter de Opdrachtgever eventueel zou 
verplichten. 

11.9. Nietigheid 

Nietigheid van een of meer bepalingen uit de Overeenkomst of een deel ervan, tast het 
geldige deel van de Overeenkomst niet aan. Beide partijen zullen de nietig bepaling(en) 
vervangen door (een) geldige bepaling(en) die zoveel mogelijk zal/zullen aansluiten met de 
bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen. 

 
 
 
 

 
 
 


