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Àdk.l 1: To.prs.lljlh.ld
1,1. DêzêvdNààrd.n

uljn van t@pasinsopállê àánbidins.n
diê€€n lidvàn d€verenltlng loN dóêt, op áll€óvêreen.
komilen dle hil 3luil enop alleovereenkonnendle hteruit
vónvlcieni €enen ander vor zover hët lidvàn & vêr
eniging

1.1,

ld

1.2.

dilco.osrrrt
Levedngvlndt plaaB op h.t none.t

7r

toN

se.

1.t.

l.wdnl.n

dát opdráchtnemer de
zaakop uijn bddlGlocatle le. hsc[ikklns3têtr àên op
meqedeeld dat
drachtgever en aan opdrachtgeverheeít
de zaak aên hefr t.r b5chikin! {áat. opdrachtgever
draaet vanaldat momentotoermeer het ilícovan dezaak
voorqdag, laden, tanlpd en l6ên.
opdrácntseveÍ en opdrácht@m€. kunn€n ovêrêenkonen
dai odrac$hênêr v6r hertaítFd zdqt, Hêt rtico van
opíàg, laden, ran5poil en lo55en ruí ln dat geval opop.

dràíhtqever. opdr.chtqeverkàn ?kh t€4en

2,?.
2,3.

2.4.
2,5,

t.l

2: A.nbl.dln8.n
Állêàànbiédingen zlltrvrijblijvend, Opdrac[tnêmêr h€eít
het ÍêchtzljÍ aànbd te heÍoeFn to! twee wêrkdàgên nà.
dài de àanváaÍdinq hem heeít &.ei*t,
Ák opdíachl8evêr àán opdrachtnemer lníoÍmatle veBtekl
has opdrachtn€mêr uitqaan vande jÍbtheiden volledig.
neB hlepan en rêl hij zijn aànbiedins hieropba,er€n,
Deln dê aànbldlnssenoedê prijzeÍzijn in eurol utqedrukt, éxcl$lêíomz€tbela*ingeh ándêÍè hêíílngd óf hlaíinqênvan overheiówqe, oe pdllên dJn verde.exdu.
lieíreir,, ve.blijf, v€rpákklng!, oPdaq en tansFdkot
tên átm€dê ko*ên@r ladên' lósên ên meddê.linsvêr
lènên àán douàn.íormalileiteí,
Deinhod van fdde.!€n ovedge drulwerken &hor€nniet

tot de.anbiedinsen blndenopdÊchtnemernlel tenzij er
in de aanbledjíq uitdrukkellik naar wddt veeezen,
&d@r deopd.achtíêmeraansebden pdl, geldlnechte
in combinàtiê melde aangebden aantallen prducten.

Ádlk.l
8.1

9,2.

3.t.

lndi€nopdrà.htEêver€en vànde in d€ lld 1 en 2 ván dit ár
tikel genoemde ve.plichti4en Íh€ndt, È hlj Frowdre.
dilrg ren dtF.r @.kbà'e boete v.rl.huldEd ván É 25,000,'
. Deze hte kàn nàài schndwerredlng op g'dd vàn de

!,4.

Opdr.chtg*r n@r &

ln lld I ván dit adikel senemdelnformailezàl d@f op.
dráchtsevêÍ nlet ópenber worden senààkt oí wor&n ver

ln lid 1 van dit àilikd gênoêmd€ in.
Íomàrie op eeBle ven@k, blnnen e4 d@r opd'àchlne.
me. aêil.|dë lêrmlln, na.r leuzevàn opíràchlnemêr,

9,!,

9.4,

9,5.

4.2

4,t

4 Enb.ll.t .h Erp.kllnr
2ich jegen5 de otdrachtnêmer d€
Opdrachrgevêrvêrblndt
te @erkèn zaked &h@ilijk tev€rpàkken, enop zodanige
wize re &veiliqen, dat zlj blj normaal verycr hun be.
R.mming iíg@de íáat kreikên,
Opdràchineherzàt de bwerkt€ zaken vèrFtten hetzij ln
de @oDroniêlllte verpakkÍrs, hetzd in een óieuwe verpak
king, zulkr ter &ddelingvan deopd6chtnemêr, zdánle
dat de &wêiltè2átên bij no.oaal veMer hun &*em'
minqin gdeltàar kunnen &relken, È nieuwevêrpakkirs
wddt têsd kodp.iJs berekê{d ên.iet lerussenomen,
hdien d@r odrachtnemeÍ v@r de ve.Dakkinq en/oí het
kàntFil lààdb d.n, pàkkkten, lràltm, coatalnêB et(,

ter bichlkklng ziln qeneldoÍ d@ren derde.aldan

5.r.

&.ekénlnsen, ontwerFn, mateilalen, mon{€B, mdellen
enderselijke. opdrachtqeer zal all€ &r opdràchtnemer
te lljden *h.de, waáronder wllêdlq temaakte ko{en v@r

veBer
5,{.

s,5.

5.ó,

5.7,

kan ni€( wo.densev€rsd dàt hll het in
5,5gen@mdeóndeEek koíêl@s vedchl tenrij rcds
uit de aanvraatv@r een aanbleding uitd.ukketljt n seHe'
ken dàt opd.achtgêver dê veràniwmrdeujkheid op opdrachtn€mër wil overdra8en,
Opd.achtnemeràánvaárdtninmerenisèvê.antwrdelijk'
heid v@r mátêrialen en onderddêndie dooropdÍachtsever
2elíter hschikHnq rijn q€nêld,

íng van de opdracht b voldáan.

6,3.

Ak

..

a, eenbetalinsilermljn noveBchredeni
b. opdráchtsev€. nlet vold@t aan zljrverptlchÍnsen uh
c.

het íailltsenentoíde3u6eancelan
dÍàchtqdêr k aaígêvràáqdi

ktalinevàn óp'

d. Éláeopzálen olvorderinqen van oÉrachrseve.
wddt gelegdi
e. opdráchtqever (venn@rkhàpl wÍdt ontbnden oí

geln

(natuunijkpe66nl hetveÍroek det te
wnden l@selatentotdeketterllk.s.huldene'rns,
ondercurátelewoÍdt ge(eld oÍ ts oveileden,
18.ó. OpdÍachtswer ft ingdalvan vedraging in devddoènlng
van een qêldsm rênte derdieeeld$r aan opdracht.ê,
nerve(chuldlgd met Ingangvan dedagvolgend op dedas
die bovereengekomen aL uiteBtedagvan belaUng tot en
met dedáqwááÍoDopdráchtqeve.deseld5omheítvol
dddn, ÀB pd'tijen seen uheÉte dàqván belàlinq n)n ov€''
eensekomen k de rênteveBchuldlgdvanaÍ l0 das€n ná op.
etbaarheld, & rente bdràaqt 12c pe.Jaar, mááÍ belljk
en dewenêlllke rentê ah derêhqerÈ,8ii de Íent€b(ê
kening wddt een re&€trêvan de maánd gezien ali €€n
vol(emaand. Íelk€ns nááílooDvaneen iàarwordt het k'
drag waarove. de rentê Mrdt &relend ve.neerdetd mêt
L

opdrachtgever

14.5,

OpdráchtnemeÍ È nlet qeholdentot hêtvergdenvàn
má
rchade aan d@róí namenr opdra.htgeveraangeleverd
tedáal ák eevolgvan êen nlet dèlgdelukuitgeverde be.

14.1,

Opdràchrsève. vdjwaad opdrachtnême. voor áll€ áànsprálen van de.dên wqens productaansFak€lijkh.Ë àk gêvde
ààn
vàn een gebrek inen pÍoduct datd@rodráchtgev.r
eenderde È g.l.v.rd en wàarvan de d@'opd.à(hhêmê'
selêvê'e prdu(en oÍ mate'lalen onde,deel ultmaakr.n.
gehor&n
v@.
àllê
oÉÍachtnemer in dit
OpdÍáchtgever !
verband gdedetr ehade waaronder de (volldisel ko(ên
van v.Nêer tevergodeil.

Elle aanrprà[.lijkheld vdn opd'à(htíeher vedàlt dri' jà

Ádlk.l 15r O.r.ntl...oÉda.!.ntPr*.n
15.1. ie.zlj 3chnÍtelijl ande6 k overengekomen ltaatopdrachtnemervóreen Frioèvan z$ nàànden na (oplle,

veri.q in v@r de gede oitrcering van de overengelomen
preíàlle, zoal3 in & volsende ártikellêden naderwordt

15,?,

15,1,

Àb FdUeí aíÈijkéndegarantlêv@aarden
sekomen, n het &paalde in dità(ikêloN.rmide.dván
teoa$inq, tênzii dl in {rild ii m€t diêàafrjkendesarán.
tievooMaarden.
Àb deovereengekoilen prèilatie niet deuqdelijk È uitse'
voerd, zal @dra.ninener bhnen eên redelijk€ternijn de
drachtgever cr€d[éed v@renevenredisdêêl

mer

onderd€l€n oímateriàtên died@Íodrachtnemerwddên
heBteldoívetuánger, moeten ddopdrácfrtgever aan hêm
wqden t@gezonden.

15,3, a. Gen garantlewordt

a. gár,wateren.lêkklciteit;
b, vemárFinsi
c, atluitbredrqe@daqruimte;
d, op gr6d ván de Àrbeet eí {egelg4ing v@ÍsschÍe
venv6uienlnqen,

opdrachtgever dráàgthet rLlco en t àànsprakelilk v@r
schade aanên dieíjtal oíeilie, vanzalen vánoDdrachtne
mer, opdra.htgaer ên d.r&n, zoàk ser€edschappen, ver
hetwerk be{emdé materiaLen oíbil het wskeeb.uikt mat€deel die zich &inden opoí nábil de pl.aawaàr de
wêrlzaàmhderwoÍden veÍichtoíopêên andere overen
gelomen plaat.
onvermlnderd het bepáatde in(id 2ván dit ádikel, k op.
drachtgever f€hdden zlch adequaat te veneleÍen tqen
de in dat lidqenoemde rLico\,otdrachtgever di€ht daat

naankzdgenv@rveu€kèrinsvànhêtwerkdiicovànte
sebruiken mateíeel, Opd.achtsever dienl opd.achtnemer
op ee6!everzck eèn kopievan de bereííèndê ve.zêke'
rins(enl enêen @ijs van ktalintvan d€ Èemle te*u.
Íen. Àh ersprákê k vàn3.hàde n opd.a.htgevervêrplichl
dlt onvevilld bij zijn vêaêlêrMr te mêlden tervêrdêre
behandelinf, en áífr kkeling.
Ded@r deopdrachtneher veNaardigde gereedschappenoí
hllenlddelen dienodratêliik ziin bli de ultvoednsván dê
overeenkom{ blijven hêt eieendom ván de opdrachtnem€r,

.
.
.
'
.

e,

a,
b,
19.1.

áan de

19,s,

hett

gegeven akqebrelen h€t sêvole

normaleslijb!ê;

nler heert voldààn ààn /ijn v.'pli.hilnsen un enisF
ovë.eênkomd met opdÍáchtnenerj
vorderincendie v@nvloèien uit het niet nakomên vàn
bvêngenoemde overenkom*en, zoak schade, bete,

Zolan8 erop sêlev.rdezaken enêlgendomlverbehod
ruí, mag opdráchrsever deze bulten zijn normàle bdiljt'
uitoêíening niêt bezwaretr oí vervreemd€n. Dit &dins
heÍt q@derenrechtêtljke we*ing,
Nadatopdrachtnemer ziJn eigen&msv@.behoud heeít in
ee.oeFn, mashll & selevêrd€ zal.n te.lshalèn Op'
drachtgder zal daade alle medeweÍking vedenen.
Àb opdÍachtgever, nada!dê zákên coníorn de wêr€ên.
kom{ d@rodracntnedêr áan h€m zijn seleverd, àan zlln
verollchtinqên neeít voldaan, hed€eít h€t eteendomsv@r
bhoud ren dnrien van dezê.àq.nàlropd'à(htgever zijn
v€íplichtingen uit êen later g6loten over€enkofr il niet na'
heeít opalle zaken die hlj uitwelke h@ídê
ookonderzichhê€ítoí1álkrijgenenv@ratleYordedn$n
die hi opopdÍáchtgever heít oí mocht killgen eèn pand.

19.ó. opd.àcht.emer

on@rdeelkundlssebÍulk;

nietoÍonjulit{iqevoerd@deftoÍd;
in*allatie, montage, wiJzlglng oí.epatatie d@r opd.achls.wr oÍ dd derden;
s€brekenaanoíonses.hlktheid vanzaken aíkom{is
vên, óívdgêschÍeyeil d@ropdràchtgevêri
gebrêkenaaí oíoígesthiklheid vandooropdrachtg€ver

15,9,

van l€vedngi
het leurenên réFrêr€n vànzákenvanopdrachtgêv€r;
onderdelen wàad@Í íabíeksgaranlie is veí€€nd.
Her bêpáalde ln Ud ! t/m 3vàn dltáillkel bvan overe.n'
kom*ige toepáíins bij €ventuele áànrpraketr van op'
drachteever op qrdd vil wanpÍeilàtle, non.coníormiteit
o, welke.ndere qrondnáq dan @k,

Ádlk.l
16.1.

1ó: K.chtpllcht
opdrachtgever kan op een sebrek in de preíatie geen

'
-

recht en een

retentier4hl

20,2,

20,t,

&'

roeDneerdoen.al3hli hieÍoverniet binnenvediêndasen
nadat hii hêteêbr€k heít oítdêktoí r€dehjkeNijs had
behoren te o.tdekken, rhriíteliik bij opdráchtnêmer heeíl
bti eenpáilUleve.ine hetgebrel in de p.ê{átie
iechB één prorënt oínlndcrvàn hèt aantal seleverdezà'
kenbeteí! zàldeopdrachlgev€r dêseneb Fillj zonder
enise aanspráêkop de opdrachtnemer dienen te accedê-

16.2. wanneÍ

16,3,

Oodrachtf,êv.r m@t klachten overdeíactuur, opsraííe
vanvedal van áll€ rechten, binnen dê betálinsd€Íóiln

AGd€&'
schriíteulkbl,opdrachtnederhebbeningedi.nd
dasen, m@topdiachtqetàtlng{e.mijn làns.r k da*ilis
verlitêilijkblnnen deills dás€n nà íáctuurdatud schriítêtiik hóhn q€klaàqd.
Ádlk.l
17,1,

17: Nl.t.ía.nón.n z.k.n
Opdráchtsèvêr L verplicht ná áíl@pvandelevediJd en/of
uitverinq\F'hde de zàáloÍ /dken die onde,we,p zijnvàn
de der@ntodn @ dê we.ens€komen plaaa íetelijk áí

17.2.

Opdrachlsever dlent loselmsall€ medeweiking ieveilenên omopdrachtn€meÍ tot áílevsing inttààt (e ilelten.
Ntet àíSênomen /àlenwotdên voot telenlnqen'!ico ván
opd rachl gever opsêdagen.
Sij ovêdredinEvan het &pàald€ uit de leded 1 en/oÍ 2vàn

àlsopdrachtgever hetweÍkni.t g@dk€udóp gÍondvan
klelíe eebreken óí ontbrekênde onderdêlên die blnneó
l0daged kunnên Mrd6 heBteld oí nageleverd en die
ingebrullf,ádê ván hêtw* nlet in de weq {aan;
ák het werk aan deodróchtcdêr h toeqezondèn, oíin

demachtvandeopdràchtnemêrÈSêkomên,
opdrachtgeverhet w€& nie!8@ddán t hij ve.plicht
dit onderoEáve van redened echriítelljk k€nbar te raken
aàn opdhchtneóer, opdrachtgever dieÍr opd.áchtnemer in
deselesenheid lenette.hetwêrk àknosopte leeren
Opdrachlgevêrwllwáad otdÍachtnemer v@r aaíspràken

17,1,
17,4,

dit adikel

het
van derden ver!cha&.an nlet opqeleverdedelenván
weÍk veÍ@naalt ddr het gêbruik van reds opseleve.de
delen van het weÍl.

ts

20.4.

Ànrk.l 2t: oÈrdr.cht v.n r..ht n oíErpll.htln$n
21,1 opd.achtgeverlan r€chl€n oíverphchtingennit h@devan
ents atikdl uit &ze alqemènev@eaardenoí deondedig'
gende over€€nkomí(en) nlet overdÍagen oíverFnden, be'
houddn. v6.aísáánde scndítellliê lctemmlng van op'
drachinemer, dl &ding h€eít soedêrenrehtelijkè wer

opdrachtg*er, nadatopdrácltneme.hem in

geb.eke heêít gêseld, aan opdrá.htnemer peroveilredi4
eenb@leveE.huldlgdvln € 250,. Fr dtg met een maxf
mum van € 25,m0,.. &ze betekan naa{3chadevdgoe'
dlng op grond van de wet wordên gevorderd

18,1. Betalingwordt gdáanopdepláàt3vanve{iqingvanop'
drachtnem.r

oí op €en door ópdráchtnemer aàn tewijzen

13,2, Íen2ij

ánde6overeengekomenvindt
]o da{€n ná íactuwdatum.

13,t,

13,2, (eun

1t,1,

19,2,

k op'

drachtgever verplicht op eeBte verz@kvan opdráchtnener
e€n nàardiens mrdeel, vol&endezek€rheidvmr betallnq
opdracntgeer hier ni€r binnen de qetêvêBtr€kken,
ilêlde termljn áanvoldoet,
^k
Íaakthil dnêct lnvedlih, Op,
dráchtnemerheeít in dátsêvàl h€t r€cht deovereenkomil
te ontbinden en ztn ,chade oD opd.achtgever te verhalen.
Opdrachtnemer blijít eisêmárvàn gelderde zaken zolans

x2.1

in devolsende

NeemtopdrachtgeverendeLvan hetwerkin gebrulk
dan wordt dat qedeelle at opgelevêrd beschouwd;
c. ák opdrachtnemertchriÍtêlijkáànopdràchtgaer hêeír
mesedeeld dat het werkiivoltmld en opdrachtgever
niet binnen 8dagen.à de Fededeling khdítdiik ken.
baarheeít gemaakroí het we.k aldan niet L sodse'

d.

.

rêkeninsieeítse'

a. abopdrachtqeve. hetwerk hêêlt goedgekelrd;
b. át het we* d@r opdrachtqev€r in s€bruit h genomen,

van verpUchtingen d@Í opdráchtíener
wqden dê levedljd en/oÍ uitvoênnsspedde veíengd
plán
met dê tijd diê hl,, mêt lnachtnemlnsván2iJn
nins, nodls heeítom deopdrácht![ te voerén, nadát
de reden veropschoding t komentêverálleni Be'
wordr
de duur
d@r
opdráchlsvd
houdèn! tqenwltr

ldlk.l 19: z.l.rh.dên
19,1, ong.à(ht dê ovêreêngelomen&ldln8Íonditier

werk.

raamhden ons6t@rd en op het overeengekomen tlid*lP
kan veirichr€n en dat hU blj de uttvoerhgván zijn w€rk'
zàamhden & beschikking kdjgt ovêrdê bendlgdev@r
2idiígen, loak:

@kalthiihiéru@rÈtryenodinqln

v@r .elening van opdrachtgev€Í,

19,4,

aan al zljn verplichtinqen

in eên qerechtêttike procedure eefieêl

oígrotendeekin hetgelijkwordiseíeld, lomenáll.k6.
kn dienij inverband met deze prcedure heeítsemáakt

vàn de op'

15.ó. v@rrekenlngvan opdrachtgever komen:
a, alletànsFd-oíveEendkoíeni
b. kó{.nv6rdemontase. enmoítagei
c. reÈ. enve.bliiíkoíen en rehlren.
15,7, Opdrà<htnêmer i pà5gehouden uitvoenns teseven

berekênd op bàís van de Èllsbepalende

Áditol I !: opl.niln3 v.n h.te.rt
13.1, 8êteerkwddlàkopselêv€Íd bercMd

18,t, Al!odráchtnemer

sevêrv@relgenrekenlnsenrhlconietemateriaalaantê

15.5.

inÍormátiê nlet over

Ádlt.l 12r Ulh.dni v.n hótwórk
12.1. Sdrachrsever 2orgt eryoordatopdracht.€mêrzlln

c, op(hoding

lr

DeweÀellJk gemáálte buitengs€chtehJkê ko*en njn ver
Íhuldigd, àb dezê hogerzun dan rlt bv€nilaandê bereke'

van ultv@rinr. oodráchtqever met@drá.hrn€mer in aue
edállên hledG de eelesênh€id bidên, 8e{od de over
eensekomen Feíatie (m€de) u[ het &werkenvan ddr
odra.hts€vê. aángêleverd màtêdel, dar dienl opdracht

íactorendie seldenop het moment dat het me.tuerk
ks€houdên de priF v.n het
neewerk op ee6le venoêk van opdráchtnemer te Yddoen

12,a.

8Í

zijn overeen.

15,4, (ie* opd.achtnemêrv@rhet aknogd€ugdellJt uitvoeren
van dê prêilátle, &paalt iij zelídêwiJzeen het tijdnip

wqdtveÍkhr, oÈráchtsftr

12.1.

15%

keu?€nakênoíhi dezeálsnqdeusd€lijkoi@doíop'

er sprake Lván een wijzlginq in hetontw€rp, delpeci

11.2. keNerk eddt

12,2,

10,

held van hulppesonen oí nlet leidingg*ende onderqe
*hikten van opdachtnemer,
opdráchts€v€r kàn zich indi.n mosêlijk têsêndêzê schade

€en{eml met de werkellJkheid!
c. serchatte h@vêelhden m€er dan 5s áíwljken,

meBêrk lëveíl.hten;

ó,5.

oÍ aÍvál;

in het werk resulterên in iedêr gêvál ln

íicatieroÍ het k{eki
b, dedmÍopdrachtgeverlernÍektê

ve{ensd mêt de tijd dieopdÍa.htnemer, met lnachtne
hingvan zijn plánnlng, nodig heeíton demàtêdatên
ên ondêrd€len dáàry@r t€ Ílatenl leveren enom het

6.4,

wijzisineen

á.

b. meeverkworden delevertijd en/oí uitYoenng3Fride

vón de veilenging van de l*ertijd oí lirvarinssFdode
vermeddiq te riinen hetgevolg te ziinvan een ii
tÍatiêálriiery@rónder á tot €n metc bed@ld,
opdrdchtgèver kgehou&n alle ko(€n dieodrachtn€mer
daakt oí *hadêdlê opdrachtneme. {ijdt át swolsvan€en
veilÍaglry in de tevertUd en/oí uilve.ingsFrid€, zoàb
vêrmeldin lld I ván dit àdikel, te vóldoên.
&e6chilJding vón de l4edlid oÍ ultverinssFrde geêít
opdrachtgevêr in séën geal rech! op shadeverqoeding oí
ontbldlq, OpdÍachtgevd vdJwaan opdracntnemer v@r
evetrtuete aansprakenvan derden abgcvolg van oveBchnj'
ding vàn d€ ldêilUd oí uitvoerinsrperde.

wddt qêwerkt oíaàn zakendie zlch bdinden ln de na.
biJheid van de plaats wááÍ wddt gewerkt,
c, Èhadevêrerzáakt dooropzetoí bM{e Íoekelo6.

garantle àk opdràchtgwer

11,1,

errprálekvan:
andere od{andlq@€n dan opdrachtnemer bekend wá
renloenhij del€v€dljdên/oílillgingspedodeopgaí' wddt delevedijd en/oa uitvodnnespëride vêr'
l€nsd óet de tild dieopdráchtnemer, met inachtne,
mingvan zijn plannlng, dig heeft om dê opdracht on'
uit tê v@ren;
derdeze on{adishdeÍ

opdrachinemerom welkeÍeden dan @i qeen &roep
^L
toeioml óp lld 2vàn dit a^ikel iide verpllchtlns tot 3.hádeveÍqoedlnq &FÍkt tot maxlmel 15* van de totale op.
dràchhom {€xcluí€t 8Twl. ak de over€enkom* be{áat
ui onderdelen oídeellevering€n, t dezeverpllchtlns be'
perkt tot maxlmaat 15% Íexclusieí btw) vàn & opdrachtsm
van dat ondêrdêêl oÍdiedeelleverint. ln geval vanduF
ove.enkom*ên kde vsplichlh! tot hetvets@den van
schade hperkt tot maximaal 155 (excllleíbtw)ean de
veBchldigdêopdrácnBom over de laattte twaàlí máándên
v@raísaánd áan dê ichádever6ru ák€ndè se&uilenÈ,
Niet v@rvere@dlng in aanmerlingkomt:
a. Íwolgs.hadE. Onder gevolgschadewddtohder óêêr
vertaan 3tagnatieschàdêr prod!ctieveiller, gêdeíde

win*, uanlFilkctenen.eb- env€rblijíko{.n.
b. opzichtchade, Onderopzichk.hade wordr ond€randerevectàanichadedieddoÍtijdenideuitvoenne

omvat net

wezige zákeni

d, rÍve' vàa màtedàlen, bdwíoÍíen
e, vedicáal en horizontaal tansNd,

vanopdrachtn€mër

& leedijd en/oí u[@ring5perio& sàan É5 In wanneer
ove. àlle commerciêle .n techtrb.hê d.rait ov€r€ên(€m_
ming t &reikl àtle lnÍormalie, wáaronder dêílnitlevêên
sdsêkeurdet€kenlns€nen de.qelt,ke h net bert zijn van
odràchtn€hs, de ove.ensekomen (ermljn)betaline t
ontvàneen éh aah d. ove.iqe v@Naarden v@Í d. lnvoe'

È overeengekofren,

internet oí ándae lníiailtu.turele v@rzienloger;
c. de lo{en ter v@rlomi4 óí &p€rking ván schade aán
oDoÍ dieíjtal oíveilisvánoDoí bii dewerlder aan'

Àdlk.l 6: t.wdljd / ultE.níart.dod.
ó,1. EenoEqeven levêdijden/oí uitv@nns3peride h indi.a'
ó,2.

kv@gd deovereenkomd mel onmiddeuijke lnsàns seheel
oí gdedtelijk teorthlnden, opdíàchtqêvêr L in die geva!
len bevegd de overeenlomn met onmiddellijke ingang le
ontbiden, máaralleen v6rdat deel van de verplichtlngen
dàl nq nlet È naqelomendooroDdracht.emer.
pa(ijen heb&n q€en reht op verqoedlns vande.l3 gevols
van de @ermacht, op*hodlngoíontbinding in de zln van
dit adilel qeldenoÍ te lijdenrchàdê.

a, d. kó{ê. v6rsrond., hei , hak., breek., íunde.ine},
mebel., tifrmeí, (ukad@E.,schildë., behangert.,
heBtelwerk oÍ ander bMkundis werk;
b. d€loíenv@ráan{ultl.q vàn 0a5, wáter, êtektl.iteit,

têgen dere aánspráken, veryoeden.

Opdrachlnemerànvaardt nimmerenlgeveÍantw6rdêlllk'
heid v@r een d@r ól namen! opdrachtgever ults€wêÍkt
en/oí v@rseschrêven opPrvlakre&hand€llngrplán, ndh
v@r eenUEl€adviêzen naar aanleiding daaryàtr
wênltopdrachtseverdeve.ánt{@rdêlilkheidvmrhet
opFRlaktebehandeungt
d@r oí nanêns hem litgseiltê
dánbêhfth
plan aandeoÈrachtnemerovertedrá!ên,
deze dle verantw@rdelijkheid nlet te aanvaarden, Aan op.
drachtnemer dienr vddende tijd te wordën sêlátên om,
naderzel. ovêrdezeoverdracht€enbenkinsienê'

deover€én!€kom€n PÍe*atie
vollêdis he€íi uiigev@rd, L all$wàt opdràchtseveÍlit
h@ídêvan dêóvêrenkómil áàn hem v€.rchlldlrd l!oí zal
/jn onniddelli jk oFibaar akl

lndlen er 3prale ie ván óvêrhacht.n nákomins blijvend on

10,2, Íen?ij schdítelijkándeR

niet

Opdrachtgêv€. kan geen rehtenontl€nên àan adviëzen ên
iníormatiedie hii van opdrachtn€mer kdistálsdeze s€en
Ételhq nêb&n opde opdrácht.
Àk opdrachtqever áan opdráchtnémer lníormatie veBtêkl
ma! opdra.htnêder bij de uitvcring van de ovê.êenkofr í
uiteaànvàn de jutslherdeí volldigheid hiefràn.
opdràchtsever vdleêan opdráchrnen€ v@r dke áán'
spr.ak van derden mètbekekking tot het geb.uilvan deÍ
oí namens ópdra.htewer vertrettê advlezeí, teieninqen,

1!,!.

OpdÍachtnem€r h€eír hetre.ht denatoóinevan zljn ver
plichtingen opt€ schoden àts hil der orermachttijdelijr t
veÍhlnd*d lijn ve.plichtingen jqenr opdÍachtgever na te
konen, Ab dedêrmàchtiituati€ È veryallen, komtop.
drachtnemer djn veelichthlen nà zodÍà rijn plannins het

zorgen dat alle ve4lnnlngen,
ontheíílngen ên ànder€ be<hikkinE€n die ndtakelijk zi jn
om ietwe.tult tevoeren tildlq zijn vërkregen. opdrácht
qever È verplichtop eeBievezekvan opdrachtne{er€en
atchriítvan de hieru@rqenoemde bescheid€n áán hen

brden etc. tduo té z€nd€n naarhet d@ropdráchtnêmer
oBqeven adrer bU gebrekewaaryan opdrachtsever aan
odrachtnems volledlqe schadêverqodinq h veAchuldisd.

5.2,

14,r,

Àdlk.l lor omv.nsnn h.tw.rk
10,1, Opdrachlgevdr m@t €ruoor

tqe.vold@.lngván eeniatiqeld oí en waarbgson ter krchirllns heeít doen {ellen, B od'a.hlseve' *'.
pltht {tsd, net omeenmalisev€.pakrinq gst) der€ lààd-

5.1,

18.5. Ongeachtoíopdrachlneder

swàtván€ên terelenbár€ lekodkomins n opdrachtnemer gêhouden rijnconkactuele verpli.htingên aknqíà te
rn

gerdárhetbed.agdatinhel beÍ€ííen& geváldddeze
v€trekednq wodt uitFtaald.

in denakomingvan zijn vêellchtlngen
kàn aan opd.achtnemer nletwoÍdetr toegerekend, indi€n
dez€ tekdtkomins het gevols ls van overnacht,
Onder overmacht wordt oder meer vêBtáán de om{aídig.
held dat d@r odráchtnemds inceschakêld€ derde. zoalr
leveràncler, onde.áannemeB en kansFd€uB, oÍ andere

mqelijl t oíwoÍdl, danwetde tijdelijke overmach$ítuá
tiemeerdanzeimààndenheílsduuÍd, hopdrachhemer

'€.
tou,ne.enoívdnlelisen, 8iloveil'edingvandezebepaling
! opdÊchtsver áan opd.achtnemer een onmlddellUk op'
elb.re bete veBchuldlsdvar e 1.M,.perdag. &ze
hte kan ràáí 3chàdeverloding @ grondván & wet

Adlk.l
4.1

Nieuwegein. @Vereniging ION

die shade waadegen opdrachtnemeí uit hmÍde van een
dooroí rên behcvê van hem geíotênvênek€.ins nver2e
kêrd. Deomvangvàndeuevspll.htlng k êchtd noit ho

Eên tekoitkominq

pailljen eaapan opdrachtlder aÍhankelijl ir, niei ol niet
ti jdis voldoen aan h!n verptlchtlngen, weeBómrtandlshe'
den, natlwsêwêld, t€rrodrme, cybercdólnállteit! !itbra.
lên !àh lnlectiê2iekten Íwaàronder pandemleènt zoatr co.
vlD.19, vebbnns vàn diqliàle iníiàddctuuÍ, &and!
ilr@míoÍins, vênieÍ dieltlaloívenor€n qaán van sereedshapFn, màteilalen oí iníornatle, wegblokkadst *akln.
sên oí werkond€.b.ekinqen en lmFd. oí hàndéls&peÍtln-

in
wellcvorm dar@r, zijnve,ko!
wdÍk ên zullen nlêt &r opdrachrseve. Mrden sebruikt
v@6isanderdcldanr€.uitvoeínqvándeover€en.
&

8r PdlsJrrllnt
Opdrachtnem€r mageeníijqiigvanko{pijsbepalende
factorên, die Êopget.eden na het íulten ván d€ ovêreen'
kom{, aan opdrà.htsder donód€tenen. opdrachtsever ts
gehouden de pnl*illging opeeríe verz@kvan opdràch!
nemer tevold@n.

2óOO, 3430 CA

Antpr.k.lllkhéld

van het werkwoÍdt toegetacht áan zaken waaràan

9,1.

Àtle d@.oí uit nan ean opdrachtnemer ánn opdrà.hlqe
ver veBtekte inÍormatle (zoals aanbiedlngen, ontwe.pen,
abêeldiÍsen, tekentngen en knowhow) van welkê drd €n

t.2,

rkko's

14r

14.2. tuverplichtlnq tot 3chadeversodi.gvàtr opdrà.hrnemêÍ
opgrodeanpelkewe(elijkegrondíás@k, nbwrkttot

Áliiprák€ Èvàninruil enopdrachtqder ln êíwachttng van
aílev.rinsvande nieee uêàtde inte ruilên zaàk odêr
zi.h houdt, blijít hêr riicovànde in te ruil€n zaak blJ op.
dráchtgevêr lot het mómen!dat hij dèzê in hêt &zit heeít
seneld vàn opdrà(htnemer, Álsopdrà.hrsev.r de in te rui
len zaakÍlet kan leveren inde 3taatwaàrin dezeve.k€rde
ten de overcenlom* werd ge{oten, kan opdrácntnemei

leden vande verenieine loN,

Adk.l
2,1.

deTe

Àdlk.l
1r.1.

13,4,

betàlingptàán binnen

odracfrreêv€r zil.hlallntsv.Íplichtinq niet nakomt t
^! verDli.ht om, ln plaakvàn &tállnsvan deoveree.s.'
hli
komen geldsom, tevoldetr aan een veuek ean opdrachr
neme. om inbetátinlqevlng,
Het recht vàn opdràchtgeve.om

zijnvordêrinsen opop'
dra(htnem.r l"vêilelene4ol om nà nálonlnsvdn /ijn
ve,plichrinqen op te vho'ten l! uitqdloten, tdzij er
.Dráke Lv.n ruBeancevan betaline oÍ íaillt5emênrván
opdràchlnener oí de wêtielljke schuldsánering op opdrachl.emer van t@Pa$lng G

77,2

zou heb&n eemaalt.

Àdk€l 2l: Ío.p.tr.liji rêcht.n b.È6td. tehtêr
2t,1, hetNedeiland, recht lr van t@Fíing.
21,2, EetW..nskepverd.aq (C.1,5,G,) Lni€rvan toepá$i.g,

evenmln ák ênlge ànderê inlêmatlonále rqeltng waaryan
uiBluitlnq k tegestaan,
Nedeilándie burgerlijlerechlerdie &vegd t inde
veíigingsdàáB ván opdràchtnene. n.€ml kennL van ge'
*fr lllen. Opdrachlnêmer mág ván &2e kwêedheidíqel
aÍwiiken.n de wêtteliike bvo{dheldíêset hanteren,

21,1, È

lON
/

Vereniging
lndustrieel
Oppervloktebehondelend
Nederlond

Aansprakelijkheid van de coater voor aangeleverd materiaal
Regetmatig is er discussie tussen ktant en leverancier over wie verantwoordetijk is voor de kwatiteit van het
aangeleverde materiaat. ln het geval van werkzaamheden die door Vereniging ION-teden uitgevoerd worden, zijnde
het natlakken of poedercoaten, wordt het te coaten materiaal door de ktant aange[everd, dan wel door een partij die
door de ktant gecontracteerd is dat te doen. Vereniging ION vertegenwoordigt o.a, de branche van industriële
poedercoaters en nattakkers.
De kwatiteit van het gecoate werk wordt in hoge mate bepaatd door de kwatiteit van het aangeleverde materiaat. Als
in het materiaal oneffenheden, beschadigingen, scheuren of andere zichtbare of onzichtbare defecten zitten heeft
dit gevotgen voor het u'itertijk van de coating. Ook de samenstetling van het materiaal en onzichtbare
verontreinigingen veroozaken storingen in het coatingproces. Niet goed afgeronde kanten, scherpe randen,
lasspetters en dergetijke zorgen voor een verminderde kwaliteit van het coatingsysteem. De vraag is nu in hoeverre
de coater, voordat er gecoat wordt, dit moet controteren en metden aan de klant en verantwoordetijk gestetd kan
worden voor uiteindelijke zichtbare onvotkomenheden in de coating. De stetting van Vereniging ION in deze is ats
votgt:
a

De coater is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het coatingproces met gebruik van de

juiste middeten

en gekwalificeerd personeet.
a

a

a

a

a

a

De ktant is verantwoordetijk voor het aangeleverde materiaat en de coater mag er vanuit gaan dat dit
coatinggeschikt is. lngangscontrole door de coater wordt daarom niet nodig geacht.
De coater heeft een metdingspticht ats er duidetijk zichtbare gebreken geconstateerd worden die invloed hebben
op de kwatiteit van de coating en waaryan in atte redetijkheid verwacht kan worden dat de ktant dit zo niet
bedoetd heeft of niet tevreden zalzijn met het uiteindetijke resultaat.
De coater wordt geacht duidetijk zichtbare beschadigingen en grove oneffenheden te melden aan de klant met
de vraag of dit inderdaad zo gecoat moet worden, ln twijfetgevatten mag de coater er vanuit gaan dat de klant
weet wat voor materiaal is aangeteverd en dat het volgens opdracht gecoat moet worden.
De klant moet zich realiseren dat beschadigingen van het materiaal soms pas zichtbaar worden ats onderdeten
van de paltet gehaatd worden om op te hangen. Op dat moment is het coatingproces a[ in gang gezet en is er
weinig tijd om te reageren. De ktant moet dan heel snet uitsluitsel kunnen geven.
Beter is dan ook om van te voren af te spreken wat wel of niet acceptabel is. Vooral omdat vaak niet bekend is
wat de functie van het onderdeel is of waar het gebruikt wordt, is het voor de coater niet 'in te schatten wat wel
of niet acceptabel is als daar niet van te voren over gecommuniceerd is.
ln geval de ktant materiaal levert dat zorgt voor storingen, oponthoud of herstetkosten in het coatingproces,
wordt de ktant door de coater aanspraketijk gestetd voor de schade.

Concluderend: de coater is en btijft verantwoordelijk voor de technische kwatiteit van het coatingsysteem, maar kan
niet aanspraketijk gestetd worden voor uiterlijke onvolkomenheden door zichtbare of onzichtbare defecten in het
uitgangsmateriaal of constructieve aspecten tenzij daarover van te voren hete duidetijke afspraken over gemaakt zijn
met de klant. Aanspraketijkheid van de coater voor de samenstetling van het materiaal en onzichtbare
verontreinigingen die gevolgen hebben voor het coatingresuttaat wordt nadrukketijk uitgesloten.

