ALGEMENE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van producten in opdracht van
ondernemingen binnen de groep VanderValk+De Groot
_______________________________________________________________________
Deze Algemene onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing voor de volgende tot
het vandervalk+degroot groep behorende vennootschappen en zijn gedeponeerd bij de
Kamers van Koophandel onder het bij elk van die hoofdvestigingen vermelde
dossiernummer:
-

vandervalk+degroot B.V., – KvK-nummer 27164940
Leitec Infrascan B.V., – KvK-nummer 27240971
Grootvalk Materieel B.V., – KvK-nummer 27218436
Helma Reinigingsdienst B.V., – KvK-nummer 18025219
Heru B.V., - KVK-nummer 18080344

Artikel 1:
1.
2.

Algemeen, definities

Deze algemene onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanvragen en opdrachten van één van de bovenvermelde ondernemingen.
Definities:
a.
Opdrachtgever: de hiervoor genoemde vennootschappen, waarvan de
handelsgegevens en deze algemene onderaannemingsvoorwaarden worden
geadministreerd onder het dossiernummer van de hoofdvestiging van de
vennootschappen
b.
Opdrachtnemer: de aanvragen en opdrachten betreffen het uitvoeren van
werkzaamheden en/of het leveren van producten, waaronder ook
onderdelen, door derden.
c.
Opdrachtbevestiging: de omschrijving van het werk -en indien van
toepassing alle nadere technische omschrijvingen en bepalingen- alsmede de
verwijzing naar deze Algemene onderaannemingsvoorwaarden zoals vermeld
in de door Opdrachtgever uit te sturen bevestiging van de overeenkomst van
onderaanneming c.q. opdracht.
Gedefiniëerde begrippen worden met een hoofdletter aangegeven.

2.

Indien bij de aanvraag of opdracht één of meerdere van de daarin genoemde
bescheiden niet aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, dan worden deze hem op
eerste verzoek alsnog verstrekt. Opdrachtnemer zal zich nimmer op de
onbekendheid met bedoelde bescheiden kunnen beroepen en is verplicht
Opdrachtgever op eventueel in de opdracht voorkomende fouten of omissies te
wijzen. Indien Opdrachtnemer nalaat Opdrachtgever te wijzen op fouten of
omissies welke hij heeft ontdekt of bij een behoorlijke interpretatie van de
opdracht had moeten ontdekken, dan is hij aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schadelijke gevolgen.

3.

Opdrachtnemer aanvaardt de toepasseIijkheid van deze algemene
onderaannemingsvoorwaarden door de enkele aanvaarding van de opdracht. Elke
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, van welke
inhoud of in welke vorm dan ook gepresenteerd, wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

4.

Afwijkingen van de algemene onderaannemingsvoorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd.

5.

Elke opdracht wordt aanvaard onder de conditie dat het werk in het kader
waarvan de opdracht is verstrekt daadwerkelijk doorgang vindt en, indien van
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toepassing, de principaal van Opdrachtgever uitvoering van de opdracht door
Opdrachtnemer heeft aanvaard.
6.

Indien één of meerdere bepalingen in deze onderaannemingsvoorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overigens in deze onderaannemingsvoorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze onderaannemingsvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
onderaannemingsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9.

Indien
Opdrachtgever
niet
steeds
strikte
naleving
van
deze
onderaannemingsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2:

Aanbiedingen, prijs, omvang van de opdracht

1.

Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn bindend voor de termijn welke in de offerte
is vermeld. De opdracht komt tot stand door verzending van de
Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever.

2.

De in de opdrachtbevestiging vermelde prijs is exclusief BTW en vast tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Wijzigingen in lonen, prijzen,
materialen en dergelijke zullen geen aanleiding tot verrekening vormen.

3.

Voorzover de opdracht niet voorziet in werkzaamheden of het leveren van
producten welke gezien de aard van de opdracht daar wel toe behoren, is
Opdrachtnemer verplicht desalniettemin deze werkzaamheden wel te verrichten
c.q.deze producten wel te leveren, zonder recht op verrekening. Alleen meer- of
minderwerk waarvoor Opdrachtgever schriftelijk opdracht of goedkeuring heeft
gegeven, komt voor verrekening in aanmerking.

4.

Opdrachtnemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de
overeenkomst:
- een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel van de onderneming;
- zijn loonheffingen- en btw-nummer;

Artikel 3:
1.

Uitvoering van de werkzaamheden, bepalingen betreffende milieu
en veiligheid, inspecties

Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk
werk met inzet van vakbekwaam en terzake kundig personeel en met toepassing
van deugdelijke materieel. Zodanige materialen dienen: (i) geschikt zijn voor het
doel waarvoor zij zijn bestemd, (ii) in overeenstemming te zijn met de van
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toepassing zijnde voorschriften en instructies van overheidsinstanties, -diensten
en nutsbedrijven en (iii) te voldoen aan orders en aanwijzingen van
Opdrachtgever.
2.

Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de bij de uitvoering van de opdracht
benodigde hulpmiddelen en materieel. Indien van toepassing en indien hiervoor
vooraf toestemming van Opdrachtgever is verkregen, mag Opdrachtnemer voor
eigen risico gebruik maken van de op het werk aanwezige voorzieningen. Al het
aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld materieel dient zorgvuldig en in
overeenstemming met het doel waarvoor dit is bestemd, te worden gebruikt.

3.

Opdrachtnemer zal er voor zorgdragen dat tijdens de uitvoering van het werk
eventueel gemorst afval direct wordt verwijderd. Het ingezamelde afval zal op
aanwijzing van Opdrachtgever in overeenstemming met de geldende wettelijke
bepalingen worden vervoerd naar een overslagstation, stort- of bewerkingsplaats.
Indien Opdrachtgever vorenbedoelde aanwijzing niet heeft gegeven, dan is
Opdrachtnemer vrij om zelf een geschikte stort- of bewerkingsplaats te kiezen,
evenwel zonder dat hieraan extra kosten voor Opdrachtgever zijn verbonden.

4.

Opdrachtnemer zal alle op de uitvoering van het werk betrekking hebbende
wettelijke bepalingen en voorschriften betreffende het milieu en de veiligheid stipt
naleven. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever een rapportage over de uitvoering
van de werkzaamheden verstrekken welke ten minste de wettelijk vereiste
gegevens zal bevatten.

5.

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd inspecties en/of beproevingen uit te
voeren en indien vereist zal Opdrachtnemer daaraan zijn medewerking verlenen.
Inspectie of goedkeuring door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer niet van
enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de opdracht
en/of de wet. In geval van afkeuring zal Opdrachtnemer het afgekeurde werk c.q.
gedeelte daarvan op eerste verzoek van Opdrachtgever zonder enige extra kosten
herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en Opdrachtnemer’s
verplichting tot vergoeding van de hierdoor ontstane schade en kosten.

Artikel 4:

Uitbesteding

1.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdachtgever, aan welke
toestemming bepaalde voorwaarden kunnen worden verbonden, is het
Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de Opdracht geheel of
gedeeltelijk aan derden uit te besteden of met behulp van ter beschikking
gestelde of ingeleende krachten uit te voeren.

2.

Indien de in artikel 4.1 bedoelde toestemming wordt verkregen, dan dient
Opdrachtnemer terzake een schriftelijke overeenkomst met de daar bedoelde
derde op te stellen, waarvan de voorwaarden van de overeenkomst van
onderaanneming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer integraal deel uit
dienen te maken. In de overeenkomst met de derde zal Opdrachtnemer de
rechtspositie van Opdrachtgever innemen en zal de derde de rechtpositie van
Opdrachtnemer innemen.

3.

Uitbesteding als in dit artikel bedoeld, laat de verplichtingen die Opdrachtnemer
krachtens de overeenkomst van onderaanneming jegens Opdrachtgever heeft,
onverlet. In geval van uitbesteding is Opdrachtnemer verplicht de administratieve
voorschriften ingevolge wet- en regelgeving stipt na te leven.
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Artikel 5:

Exclusieve eingendom, exclusiviteit van de opdracht, einddatum,
oplevering

1.

Indien en voorzover de opdracht het produceren c.q. het leveren van producten of
onderdelen betreft, worden deze producten of onderdelen bij aflevering door
Onderaannemer de exclusieve eigendom van Opdrachtgever. De opdracht van
Opdrachtgever is altijd exclusief hetgeen inhoudt dat, ongeachte of ten behoeve
van de productie c.q. levering van voornoemde producten of onderdelen
voorafgaande specificaties, tekeningen of dergelijke aan Opdrachtnemer zijn
verstrekt, het Opdrachtnemer nimmer is toegestaan dezelfde of soortgelijke
producten of onderdelen buiten de opdracht van Opdrachtgever te produceren,
c.q. deze te eigen behoeve commercieel te exploiteren door productie en/of
verkoop aan anderen dan Opdrachtgever.

2.

Indien en voorzover voor het werk c.q. de levering van producten en/of
onderdelen een einddatum is overeengekomen, is deze datum voor
Opdrachtnemer bindend. Overschrijding van de einddatum geeft Opdrachtgever
het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, ongeacht zijn recht
vergoeding van alle uit deze overschrijding voorvloeiende schade te vorderen.

3.

De overeengekomen werkzaamheden c.q. geleverde producten worden slechts als
(op)geleverd beschouwd na goedkeuring door Opdrachtgever en/of, indien van
toepassing, diens principaal en zijn tot dat tijdstip voor risico van Opdrachtnemer.

Artikel 6:

Herstel van gebreken in de uitvoering van werkzaamheden,
garantie ten aanzien van geleverde producten

1.

Ten aanzien van het uitvoeren van werkzaamheden is Opdrachtnemer gehouden
alle gebreken welke zich in een periode van 1 maand na de in artikel 5.2 bedoelde
oplevering voordoen, op eerste aanzegging van- en in overleg met Opdrachtgever
binnen een door Opdrachtgever te stellen termijn kosteloos te herstellen. Indien
Opdrachtnemer het gebrek naar het oordeel van Opdrachtgever niet, niet tijdig of
niet behoorlijk wegneemt of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden,
staat het Opdrachtgever vrij op kosten van Opdrachtnemer alle terzake nodige
werkzaamheden zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

2.

Ten aanzien van geleverde producten garandeert Opdrachtnemer dat deze aan
alle terzake afgegeven specificaties voldoen, van goed kwaliteit zijn en geschikt
zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Tevens zal Opdrachtnemer alle
gebreken welke zich gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na de in
artikel 5.2 bedoelde oplevering in deze producten mochten voordoen, kosteloos
verhelpen door herstel ofwel vervanging van het betreffende product.

Artikel 7:
1.

Facturering, bepalingen ingevolge de ketenaansprakelijkheid,
betaling

Facturen van Opdrachtnemer dienen te voldoen aan de daaraan in de Wet op de
Omzetbelasting gestelde eisen. Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en
genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden: (i)
naam, adres en woonplaats van Opdrachtnemer, (ii) een verwijzing naar de
opdracht, (iii) de omschrijving van het werk en de plaats(en) van uitvoering, (iv)
de datum/data waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd en (v), indien de
verleggingsregeling met betrekking tot de BTW van toepassing is, de mededeling
“BTW verlegd”.
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2.

Ingevolge regelgeving inzake ketenaansprakelijkheid dienen de facturen van
Opdrachtnemer tevens te voldoen aan de volgende vereisten: (i) vermeld dient te
worden welk gedeelte van het gefactureerde bedrag de loonsom betreft, (ii) het
G-rekeningnummer van Opdrachtnemer dient op de facturen te worden vermeld
en (iii) facturen dienen vergezeld te gaan van een door Opdrachtnemer ingevuld
mandagenregister.

3.

Opdrachtgever zal slechts tot betaling van facturen gehouden zijn nadat
Opdrachtnemer schriftelijk en naar genoegen van Opdrachtgever heeft
aangetoond dat hij de medewerkers die het betreffende werk hebben uitgevoerd,
het hun toekomende loon heeft uitbetaald en de voor deze medewerkers
verschuldigde belasting en sociale premies zijn afgedragen, c.q. tijdig zullen
worden afgedragen.
Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de toestemming als bedoeld in artikel 4
lid 2 heeft gegeven en bijgevolg het werk of een gedeelte daarvan aan derden is
uitbesteed of met behulp van ter beschikking gestelde of ingeleende krachten is
uitgevoerd, dan is Opdrachtnemer gehouden om schriftelijk en naar genoegen van
Opdrachtgever aan te tonen dat vorenbedoelde derden c.q. onderaannemers van
Opdrachtnemer de door hen terzake verschuldigde belasting en sociale premies
hebben afgedragen, dan wel tijdig zullen afdragen.
In aanvulling op het vorenstaande is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd een
bewijs van goed betalingsgedrag door Opdrachtnemer op te vragen bij de
belastingdienst c.q. de uitvoeringsinstantie der sociale verzekeringen, danwel een
recent afschrift van zodanig bewijs te verlangen van Opdrachtnemer. In geval van
twijfel terzake van Opdrachtnemer’s betalingsgedrag zal de accountant van
Opdrachtnemer, op eerste verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring
aan Opdrachtgever afgeven dat vorenbedoelde afdrachten daadwerkelijk zijn
verricht alsmede het tijdstip / de tijdstippen waarop dit heeft plaatsgevonden.

4.

Opdrachtgever is steeds gerechtigd de door Opdrachtnemer verschuldigde
belasting en sociale premies waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge
de ketenaansprakelijkheid, aan Opdrachtnemer te betalen door middel van
storting op diens bovenbedoelde G-rekening. In zodanig geval heeft
Opdrachtgever de betreffende bedragen bevrijdend betaald.

5.

Indien Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor niet door Opdrachtnemer
of na hem komende onderaannemers afgedragen belasting en/of sociale premies,
dan zal Opdrachtnemer hem terzake vrijwaren. Indien en voorzover
Opdrachtgever bedoelde belasting en/of sociale premies heeft voldaan, dan heeft
Opdrachtgever ten belope van het door hem betaalde bedrag verhaal op
Opdrachtnemer. De vordering van Opdrachtgever zal worden vermeerderd met de
wettelijke rente.

6.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om het in de aanneemsom begrepen
bedrag aan verschuldigde belasting en sociale premies waarvoor Opdrachtgever
aansprakelijk is ingevolge de ketenaansprakelijkheid is, te cederen, te verpanden
of anderszins in de macht van derden te brengen.

7.

Behoudens het hierna bepaalde of indien anders vermeld in de
Opdrachtbevestiging, zullen betalingen geschieden binnen 60 dagen na
factuurdatum. Opdrachtnemer zal facturen verstrekken naar gelang de voortgang
van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal slechts tot betaling van facturen
gehouden zijn nadat Opdrachtnemer het werk of het gedeelte daarvan waarop de
factuur betrekking heeft, heeft opgeleverd en dit werk of gedeelte door
Opdrachtgever c.q. diens principaal is goedgekeurd.
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8.

Opdrachtgever is steeds gerechtigd terzake van de betaling van facturen van
Opdrachtnemer verrekening toe te passen met bedragen welke hij zelf van
Opdrachtnemer te vorderen heeft.

9.

Betalingen door Opdrachtgever ontslaan Opdrachtnemer niet van enige garantie
en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst van onderaanneming
en/of de wet.

10.

Indien Opdrachtnemer, na schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst van
onderaanneming, is Opdrachtgever niet tot betaling verplicht, behoudens betaling
van reeds verrichte prestaties. Indien de tekortkoming toerekenbaar is aan
Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gerechtigd te betalen onder aftrek van de
schade en kosten die hij als gevolg van zodanige tekortkoming lijdt en/of nog zal
lijden.

Artikel 8:

Aansprakelijkheid, vrijwaring, verzekering

1.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schaden, hieronder mede begrepen
bedrijfsschaden en kosten, welke Opdrachtgever en, indien van toepassing, diens
principaal mochten lijden ten gevolge van enige toerekenbare tekortkoming
danwel onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, diens personeel of personen van
wie Opdrachtnemer zich bedient bij de uitvoering van de opdracht. Een gelijke
aansprakelijkheid bestaat voor schaden en kosten, veroorzaakt door zaken die
Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht heeft ingezet c.q. gebruikt,
zoals materieel, werktuigen, gereedschappen en materialen en voor alle door
Opdrachtnemer geleverde producten.

2.

Voorzover Opdrachtgever op grond van het in het vorige lid bepaalde door derden
aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever terzake vrijwaren.

3.

Opdrachtnemer is verplicht zich te verzekeren tegen het risico van
bedrijfsaansprakelijkheid, inhoudende wettelijke- zowel als contractuele
aansprakelijkheid, tot een bedrag van 2.500.000,-- EURO per gebeurtenis of
zoveel meer als in de Opdrachtbevestiging is bepaald. Tevens is Opdrachtnemer
verplicht alle zaken welke hij in verband met de opdracht onder zich heeft of
gebruikt, genoegzaam te verzekeren zolang deze voor zijn risico zijn. Indien
Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Opdrachtnemer hem kopieën van de
desbetreffende polissen verstrekken.

Artikel 9:
1.

Ontbinding

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht door middel van een schriftelijk
verklaring, gericht aan Opdrachtnemer, geheel of gedeeltelijk te annuleren danwel
zijn verplichtingen welke uit de opdracht voortvloeien op te schorten,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding indien: (i) Opdrachtnemer tekort
schiet in de nakoming van zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen, (ii)
er goede gronden zijn te vrezen dat Opdrachtnemer tekort zal schieten in de
nakoming van deze verplichtingen en niet is voldaan aan een schriftelijke
aanzegging van Opdrachtgever binnen een daarbij gestelde termijn, (iii)
Opdrachtnemer surséance van betaling wordt verleend, diens faillissement wordt
aangevraagd, de onderneming van Opdrachtnemer wordt ontbonden of
geliquideerd of Opdrachtnemer de bedrijfsuitoefening aan een derde overdraagt.

Versie AJC/24032015/01

6

2.

In de in het vorige lid bedoelde gevallen is Opdrachtgever gerechtigd de
werkzaamheden geheel of gedeeltdijk zelf of door derden voor rekening van
Opdrachtnemer te (laten) voltooien met gebruikmaking van alle aan
Opdrachtnemer ter beschikking staande danwel op het werk aangevoerde
materieel, werktuigen, gereedschappen en materialen. Opdrachtnemer kan in
zodanig geval geen retentierecht doen gelden.

Artikel 10:

Eigendom van rapporten, adviezen en dergelijke,
eigendomsovergang van geleverde producten

1.

Alle schriftelijke stukken zoals rapporten, adviezen, onderzoeks- / testresultaten
en dergelijke, welke door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
opdracht worden vervaardigd c.q. gegenereerd, worden op het moment van
ontstaan daarvan automatisch eigendom van Opdrachtgever, ongeacht of de voor
de opdracht verschuldigde prijs al dan niet reeds is voldaan.

2.

De eigendom van alle in het kader van de opdracht geleverde producten gaat op
Opdrachtgever over op het moment van oplevering als bedoeld in artikel 5.3.

Artikel 11:

Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden van de opdracht
en alle informatie waarvan hij bij de uitvoering daarvan kennis krijgt. Opdrachtnemer zal
voorts alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat diens personeel en/of
derden die hij bij- of ten behoeve van de uitvoering van de opdracht inschakelt, de
opdracht en vorenbedoelde informatie eveneens strikt geheim houden en van alle
schriftelijke stukken die in het kader van de opdracht zijn of worden gegenereerd, alleen
kopieen maakt voorzover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.
Artikel 12:

Prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal van
Opdrachtgever

Opdrachtnemer zal, noch direct noch indirect door enige tussenkomst van derden,
prijsopgaven en/of aanbiedingen doen aan de principaal van Opdrachtgever, verband
houdende met het werk waarvoor Opdrachtnemer krachtens de Opdrachtbevestiging
werkzaamheden in onderaanneming uitvoert dan wel producten levert, met inbegrip van
wijzingen of uitbreidingen daarvan.
Artikel 13:

Voorschriften, vergunningen

1.

Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle voorschriften die
Opdrachtgever krachtens de door hem met de principaal gesloten overeenkomst
dient na te leven, voorzover hij deze krachtens de overeenkomst van
onderaanneming zelf dient na te leven.

2.

Opdrachtnemer verplicht zich alle in artikel 13.1 bedoelde voorschriften, welke
betrekking hebben op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te
leven zoals Opdrachtgever deze zou moeten naleven indien hij dit onderdeel van
het werk zelf zou uitvoeren. Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving van deze
voorschriften veroorzaakte schade en kosten -daaronder mede begrepen alle
kosten in verband met van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving
van die voorschriften- aan Opdrachtgever vergoeden en Opdrachtgever vrijwaren
wegens aanspraken van derden terzake van zodanige schade en kosten.
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3.

Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor alle vergunningen welke in verband met
het uitvoeren van de opdracht eventueel van hem of van door hem ingeschakelde
onderaannemers worden verlangd.

Artikel 14:

Overige bepalingen

1.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer een onherroepelijke
bankgarantie danwel enige andere voor hem aanvaardbare zekerheid te verlangen
ter veiligstelling van de nakoming van Opdrachtnemer's verplichtingen.

2.

Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene onderaannemingsvoorwaarden
van toepassing zijn en op alle opdrachten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter.

3.

Op eerste verzoek van ons is de Opdrachtnemer verplicht van zijn onderneming
een scope 1 en scope 2 CO2 -emissie inventarisatie aan te leveren conform ISO
14064-1. In plaats van voornoemde inventarisatie is het de Opdrachtnemer ook
toegestaan een CO2 bewust Certificaat niveau 3 of hoger, overeenkomstig de CO2
Prestatieladder te overleggen.
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