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Algemene Inkoopvoorwaarden

1 maart 2018

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op:
Rood Wit Blauw Holding BV (kvk 08100063), tevens handelend onder de naam RWB Holding, en
Rood Wit Blauw Water Services BV (kvk 08189295), tevens handelend onder de namen RWB Water Services en
RWB Water Products & Services, en
Rood Wit Blauw Water Systems BV (kvk 08130205), tevens handelend onder de naam RWB Water Systems, en
Rood Wit Blauw Water Solutions BV (kvk 08226818), tevens handelend onder de naam RWB Water Solutions
hierna aangeduid als RWB.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op al RWB’s
rechtshandelingen inzake de inkoop van goederen en diensten (hierna te noemen
“de leverantie”). De toepasselijkheid van door de Opdrachtnemer gehanteerde
Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van
en/of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien
en voorzover daarmee door RWB schriftelijk is ingestemd. De Nederlandse versie van
deze voorwaarden is altijd leidend.
Artikel 2 – Overeenkomst
a. Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn onherroepelijk en geldig gedurende
90 kalenderdagen, tenzij anders is overeengekomen.
b. Alle onderhandelingen kunnen door RWB steeds zonder opgave van reden en
zonder verplichting tot schadevergoeding worden beëindigd.
c. Indien tussen RWB en Opdrachtnemer bepalingen in de overeenkomst zijn
opgenomen die afwijken van de bepalingen in de inkoopvoorwaarden, gaan de
specifieke bepalingen in de overeenkomst voor.
d. Al onze orders en wijzigingsorders dienen bevestigd te worden door
Opdrachtnemer door retournering binnen 14 dagen van een ondertekende kopie van
onze order of wijzigingsorder, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld.
RWB kan een order intrekken zolang Opdrachtnemer deze niet heeft bevestigd. Dit
laatste geldt ook in het geval in de order een geldigheidstermijn is opgenomen.
e. Het accepteren door RWB van leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte
betalingen terzake impliceren geen erkenning van afwijkingen.
Artikel 3 – Garantie van kwaliteit en hoedanigheid van de leverantie
1. De Opdrachtnemer garandeert:
a. dat de leverantie volledig is en geschikt voor het doel waarvoor deze bestemd is;
b. dat de leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen zoals vervat in onze
opdracht, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door RWB verstrekte
documenten;
c. dat de leverantie ten minste voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen
en overheidsvoorschriften en indien van toepassing overige (internationale)
overheidsvoorschriften; conform de wettelijke Europese richtlijnen voldoet aan de
CE- markering respectievelijk aan de EG-verklaring van overeenstemming voor
machines / veiligheidscomponenten of “verklaring van fabrikant” ; De
Opdrachtnemer zal de verklaring van CE-conformiteit leveren.
d. dat, voor zover de leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de
bedrijfsruimten en/of – terreinen van de Opdrachtnemer, de voor die plaats
geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door RWB of onze
opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen
worden nageleefd;
e. dat de leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoering- en/of
materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de leverantie behorende
werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q.
ingezet;
f. dat indien de leverantie mede bestaat uit het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten, de terbeschikkingstelling voldoet aan de wettelijke vereisten en de
arbeidskrachten zullen voldoen aan de overeengekomen, of (indien terzake geen
specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van
vakbekwaamheid.
g. dat het overeengekomen aantal arbeidskrachten tijdens de overeengekomen
periode voortdurend beschikbaar zal zijn.
2 Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen
naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de
overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij
hij RWB onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. RWB zal
Opdrachtnemer over deze voorschriften nader informeren.
3 De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging
van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.
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Artikel 4 – Tussentijdse inspecties, keuringen, beproevingen
a. RWB heeft te allen tijde het recht de leverantie of daartoe behorende zaken en/of
werkzaamheden tussentijds te (doen) inspecteren, of te (doen) keuren en/of te
(doen) beproeven en voortgangscontrole uit te (doen) oefenen. De Opdrachtnemer
verstrekt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige personele en materiele hulp,
verleent de door RWB aangewezen personen of instanties te allen tijde toegang tot
de plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt, en stelt een voor de tussentijdse
inspectie, keuring of beproeving geschikte ruimte ter beschikking.
b. Indien tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen zijn overeengekomen die
op initiatief van de Opdrachtnemer dienen plaats te vinden, dan deelt hij RWB het
voorgenomen tijdstip van inspectie, keuring of beproeving steeds schriftelijk zodanig
tijdig mede, dat RWB, indien RWB dat wenst, daarbij aanwezig dan wel
vertegenwoordigd kan zijn.
c. Indien en voor zover is overeengekomen dat tussentijdse inspecties, keuring of
beproevingen op initiatief van de Opdrachtnemer dienen plaats te vinden, dan is lid a
van toepassing.
d. Alle tussentijdse inspecties, keuringen en beproevingen zullen in ieder geval
geschieden aan de hand van de eisen, voorschriften en documenten genoemd in
artikel 3.
e. Alle op de tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen vallende kosten, met
uitzondering van de kosten van ons personeel en/of van andere personen die RWB
als haar vertegenwoordigers hebben aangewezen, zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer. Kan een tussentijdse inspectie, keuring of beproeving niet op het
voorgenomen tijdstip plaatsvinden, of moet enige tussentijdse inspectie, keuring of
beproeving worden herhaald, dan kan RWB de daaruit voor RWB voortvloeiende
extra kosten op de Opdrachtnemer verhalen indien en voor zover zodanig uitstel of
zodanig herhaling aan hem toe te rekenen is. Een overeenkomstig recht komt de
Opdrachtnemer toe indien en voor zover zodanig uitstel of zodanige herhaling aan
RWB of aan onze opdrachtgever toe te rekenen is.
f. In geval van afkeuring, zal RWB de Opdrachtnemer onverwijld, met opgave van
redenen, daarvan in kennis stellen. De Opdrachtnemer zal dan gehouden zijn het
afgekeurde binnen een door RWB gestelde termijn op zijn kosten te verbeteren of te
vervangen.
g. Indien de Opdrachtnemer ten behoeve van de leverantie onderaannemers of
onder leveranciers inschakelt, zal hij de bepalingen genoemd in dit artikel ten
behoeve van RWB aan deze onderaannemers of onderleveranciers doorbedingen.
h. Tussentijdse inspectie, keuring of beproeving, of het ontbreken daarvan, houdt
geen aanvaarding in.
Artikel 5 – Eindkeuring, eindbeproeving, aanvaarding
a. Schriftelijk goedkeuring door RWB van de leverantie geldt als aanvaarding daarvan,
onverminderd het bepaalde in lid d.
b. Wordt de leverantie onderworpen aan een eindkeuring of eindbeproeving dan zijn
de bepalingen vervat in Artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering
van het bepaalde in Artikel 4 lid g.
c. Indien en voor zover de leverantie eigenschappen dient te bezitten waarvan de
aanwezigheid eerst na opstelling, montage of inbouw van de leverantie kan worden
vastgesteld, dan zal de eindkeuring of eindbeproeving plaatsvinden zodra de
leverantie of het object waarvoor de leverantie bestemd is daartoe gereed is.
d. Indien en voor zover de medelevering van certificaten, attesten,
montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen en/of
andere documenten, of het geven van training en instructie is overeengekomen,
maken deze deel uit van de leverantie en wordt aanvaarding niet geacht te hebben
plaatsgehad voor levering c.q. het geven hiervan heeft plaatsgevonden.
e. Opdrachtnemer verleent RWB het recht de leverantie ook vóór de aanvaarding
daarvan te gebruiken.
f . Indien afkeuring plaatsvindt, stelt RWB de Opdrachtnemer hiervan in kennis en kan
RWB naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of
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annulering van de overeenkomst. Eén en ander laat het recht van RWB op
schadevergoeding onverlet.
Artikel 6 – Verpakking en verzending
a. De Opdrachtnemer zal de leverantie zodanig verpakken en/of beveiligen, dat deze
bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar veilig
kan worden gelost. Eventueel door RWB aan de verpakking en/of beveiliging gestelde
bijzondere eisen zullen, mits deze door RWB tijdig kenbaar zijn gemaakt, door de
Opdrachtnemer zorgvuldig in acht worden genomen. Verpakking dient aan de
relevante wettelijke voorschriften te voldoen en niet milieubelastend zijn of worden
vermoed dit te zijn.
b. De Opdrachtnemer zal onze instructie terzake van conserveren, merken,
verzenden, verzekeren van het transportrisico en mede te leveren
verzendingsdocumenten stipt opvolgen.
c. Zendingen die niet aan het in lid a en/of lid b bepaalde voldoen, kunnen door RWB
geweigerd worden.
d. RWB behoudt zich het recht voor emballage voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer aan deze te retourneren, tegen creditering van het daarvoor door de
Opdrachtnemer aan RWB in rekening gebrachte bedrag. Door RWB ter beschikking
gestelde leenemballage wordt door Opdrachtnemer als goed huisvader verzorgd en
verzekerd.
Artikel 7 – Overgang van eigendom en risico
a Voor zover in deze Algemene Inkoopvoorwaarden of in de overeenkomst niet
anders is bepaald, gaan de eigendom van en het risico voor de leverantie op RWB
over bij de aflevering daarvan aan RWB op de overeengekomen plaats. Ingeval van
betalingen die vóór aflevering plaatsvinden, zal de eigendom op het moment van
betaling op RWB overgaan ten belopen van de betaling. Eventueel in de
overeenkomst voorkomende Leveringscondities zijn gebruikt conform de definities
gegeven in de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende
editie van de Incoterms onverminderd het bepaalde in de leden b, c en d van dit
artikel.
b. Ingeval RWB goederen ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer ter bewerking of
verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met goederen niet aan RWB in
eigendom toebehorend, dan blijft RWB eigenaar respectievelijk wordt RWB eigenaar
van de aldus ontstane goederen.
c. Opdrachtnemer is verplicht de goederen die aan RWB toebehoren duidelijk
gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot het tijdstip van
aflevering van de goederen aan RWB.
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d. Ingeval RWB goederen ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer om deze te
monteren of om de reeds gemonteerde goederen te beproeven of in bedrijf te
stellen, en in geval RWB opdraagt supervisie op de montage van deze goederen te
verrichten, draagt Opdrachtnemer het risico voor de goederen vanaf de
terbeschikkingstelling tot aan aanvaarding van de leverantie door RWB. Indien
Opdrachtnemer zowel de goederen op de bouwplaats levert als monteert c.q. de
supervisie daarover heeft, draagt hij het risico voor de goederen ononderbroken tot
de aanvaarding daarvan door RWB.
Artikel 8 – Levertijd
a. De leverantie geschiedt Delivered Duty Paid ( Franco) door RWB aangegeven adres,
volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van order of bestelling,
onverminderd hetgeen is bepaald in deze voorwaarden.
b. Deelleveringen zijn behoudens schriftelijke toestemming van RWB niet toegestaan.
De overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) gelden als stipt en fataal
en gelden voor de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of
andere documenten. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan de
overschrijding van de overeengekomen leveringsdata of termijn kan worden
verwacht, dient RWB onverwijld hiervan in kennis gesteld worden.
c. Indien de Opdrachtnemer enige overeengekomen leveringsdatum, -data of –
termijn overschrijdt is RWB bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan
de Opdrachtnemer een boete op te leggen van 1% van de prijs van de leverantie per
kalenderweek of een deel van een kalenderweek overschrijding, tot maximaal 10%,
welke op de datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn.
d. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat RWB’s recht op nakoming,
schadevergoeding en ontbinding onverlet.
e. In geval RWB wegens overmacht, tekortkoming van haar afnemers of uitstel van
levering aan haar afnemers, niet-uitvoering of annulering van de orders door
afnemers niet in staat is de Leverantie op het overeengekomen tijdstip in ontvangst
te nemen, zal Opdrachtnemer op RWB’s verzoek de aflevering zonder meerkosten
voor RWB uitstellen gedurende een door RWB te bepalen redelijke periode.
Artikel 9 – Garantie tot herstel van gebreken
a. De Opdrachtnemer garandeert alle gebreken welke zich aan de leverantie mochten
voordoen, gedurende 24 maanden na aanvaarding of ingebruikname van de
leverantie of van het object waarvoor deze bestemd is, waarbij de laatste van deze
gebeurtenissen de garantietermijn doet ingaan met een maximum van 30 maanden
na aflevering, zonder kosten voor RWB te herstellen, tenzij Opdrachtnemer
aantoont, dat deze gebreken niet het gevolg zijn van fouten in ontwerp of uitvoering
van de leverantie of van ondeugdelijke materialen. De Opdrachtnemer verbindt zich
voorts dit herstel ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door RWB bij
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aanzegging gestelde redelijke termijn, uit te voeren door middel van reparatie of
vervanging van de gebrekkige leverantie of van de gebrekkige delen daarvan.
b. De Opdrachtnemer is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te
worden om herstel van de gebreken waarvoor hij krachtens het in lid a. bepaalde
aansprakelijk is, te bewerkstelligen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot in- en
uitbouwen, vervoer e.d.
c. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming
daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft RWB
het recht voor rekening en risico van de Opdrachtnemer het nodige te verrichten of
door derden te doen verrichten, mits de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk
in kennis wordt gesteld.
d. De periode bedoeld in de eerste alinea van het voorgaande lid a. wordt verlengd
met de tijd gedurende welke van de leverantie, of van het object waarvoor deze
bestemd is, wegens een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen gebrek, niet het
beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor de herstelde of vervangende delen van
de leverantie begint de periode als bedoeld in lid a., eerste alinea, opnieuw te lopen
vanaf het tijdstip van ingebruikstelling na herstel.
e. De eigendom van en het risico voor op grond van bovenbedoelde
herstelverplichting vervangen goederen berusten bij de Opdrachtnemer vanaf het
tijdstip van vervanging. Hij dient zodanige goederen ten spoedigste tot zich te
nemen, tenzij RWB verzoekt de vervangen goederen aan RWB voor onderzoek ter
beschikking te stellen.
f. Behalve wanneer RWB opzet of grove schuld is te verwijten, wordt verlies van of
schade aan hulpmiddelen en gereedschappen die de Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de leverantie gebruikt, door de Opdrachtnemer gedragen.
g. De bepalingen in de voorgaande leden van dit Artikel en/of in de overige Artikelen
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden ontheffen de Opdrachtnemer niet van zijn
overige aansprakelijkheid volgens de wet.
h. Opdrachtnemer garandeert dat onderdelen van de Leverantie en het onderhoud
benodigd om de Leverantie in goede staat te houden gedurende een periode van 10
jaar door RWB bij hem kunnen worden betrokken, respectievelijk kunnen worden
verkregen door RWB tegen marktconforme prijzen.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
a. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die RWB lijdt als gevolg van
een gebrek aan of tekortkoming in de leverantie, een gebrek in het bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruikte gereedschap of materiaal of als gevolg van een
handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of zijn hulppersonen in verband met de
leverantie.
b. Deze aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag van EUR
2,5 mln. per schadeveroorzakend voorval, behoudens in geval van personenschade
dan wel opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn leidinggevenden. De
Opdrachtnemer zal RWB volledig vrijwaren voor aanspraken van derden wegens
schade als gevolg van de hierboven genoemde omstandigheden.
c. De Opdrachtnemer zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet
en/of overeenkomst jegens RWB voldoende verzekeren en verzekerd houden en
voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering
verzekeren en verzekerd houden. De Opdrachtnemer zal op verzoek van RWB
onverwijld een ( gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van
premiebetaling overleggen. De Opdrachtnemer cedeert hierbij aan RWB bij voorbaat
alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen , voor zover betrekking
hebbend op schade, waarvoor de Opdrachtnemer jegens RWB aansprakelijk is.
d. Ingeval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, vrijwaart Opdrachtnemer
RWB voorts voor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever of derden wegens het niet
naleven door Opdrachtnemer c.q. diens onderaannemer van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Artikel 11 – Eigendom van risico en zorg voor hulpmiddelen, tekeningen enz.
a. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, berekeningen, modellen vormen, matrijzen,
kalibers of specifieke gereedschappen, nodig voor de uitvoering van de leverantie,
die door RWB aan de Opdrachtnemer te beschikking worden gesteld of die door hem
op RWB’s kosten worden vervaardigd of aangeschaft, zijn, blijven, of worden
eigendom van RWB.
b. De Opdrachtnemer houdt deze hulpmiddelen, duidelijk als RWB’s eigendom
gemerkt, als bruiklener onder zich, houdt deze in goede staat en draagt daarvoor alle
risico’s, een en ander totdat zij aan RWB zijn afgeleverd.
c. De Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken of doen gebruiken
ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Hij zal bedoelde hulpmiddelen
zonder RWB’s schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken,
kopiëren of vermenigvuldigen, noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze aan
derden afstaan, of voor derden toegankelijk maken.
Artikel 12 – Overdracht van rechten en verplichtingen en onderaanneming
a. De Opdrachtnemer zal zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de
overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen
zonder RWB’s voorafgaande schriftelijke toestemming. Zodanige toestemming laat
onverlet alle verplichtingen voor de Opdrachtnemer uit de overeenkomst
voortvloeiende.
b. Opdrachtnemer zal zonder RWB’s toestemming geen (onder)aannemers inzetten
bij de uitvoering van de opdracht.
Artikel 13 – Ontbinding en beëindiging
a. In geval van Opdrachtnemers tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen
krachtens de overeenkomst en in geval van faillissement of surseance van betaling of
liquidatie van de onderneming van Opdrachtnemer, heeft RWB het recht zonder
nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
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geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn en onverminderd RWB’s verdere rechten.
b. Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is
RWB te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In zulk
een geval zal RWB Opdrachtnemer uitsluitend de kosten gemaakt voorafgaande aan
de beëindiging vergoeden.
c. Alle vorderingen die RWB in deze gevallen op de Opdrachtnemer mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 14 – Prijs, facturering en betaling
a. De overeengekomen prijs is vast en bindend in euro, exclusief omzetbelasting.
b. Facturen dienen, voorzien van het nummer van de bestelling, conform de
bestelling of order en gespecificeerd per positie onder weergave van
positienummer(s) te worden ingediend. Zolang deze gegevens ontbreken, heeft RWB
het recht de betalingsverplichting op te schorten. Duplicaten van een rekening
dienen als zodanig te worden gekenmerkt.
c. RWB zal binnen 60 dagen na acceptatie van de leverantie en na correcte
facturering betalen. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in, van enig recht
om op de uitvoering van de opdracht terug te komen.
d. RWB kan voor rekening van de Opdrachtnemer een waarborgsom of bankgarantie
verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of indien een gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt.
e. Digitale facturen dien te allen tijde in Pdf-formaat aangeleverd te worden en
ingediend worden op crediteuren@rwbwater.nl .
Artikel 15 – Verrekening
RWB is gerechtigd op geld waardeerbare vorderingen van de Opdrachtnemer op
RWB te verrekenen met dito vorderingen van RWB en andere tot Rood Wit Blauw
Holding B.V. behorende zusterbedrijven op de Opdrachtnemer.
Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten; licenties
a. Indien op de leverantie of bijbehorende documentatie intellectuele
eigendomsrechten rusten, verkrijgt RWB daarvan kosteloos het gebruiksrecht door
middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie.
b. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van
de leverantie door de Opdrachtnemer, zijn personeel of derden die de
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, komen bij
RWB te rusten. Op eerste vordering van RWB is de Opdrachtnemer verplicht alles te
verrichten wat nodig is voor het verwerven en zekerstellen van deze rechten.
c. De Opdrachtnemer garandeert dat de leverantie geen inbreuk maakt op
intellectuele eigendomsrechten van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart RWB voor
vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal RWB alle als
gevolg daarvan geleden schade vergoeden.
Artikel 17 – Overmacht
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a. In geval van tijdelijke overmacht kan Opdrachtnemer de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten gedurende een redelijke
termijn die maximaal vier (4) weken mag belopen, onder de voorwaarde dat
Opdrachtnemer RWB hiervan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht
oplevert zich heeft voorgedaan in kennis stelt en onder vermelding van de oorzaak
van de overmacht. Indien Opdrachtnemer na afloop van deze vier (4) weken niet in
staat is om zijn verplichtingen na te komen, is RWB bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.
b. Ingeval van blijvende overmacht van Opdrachtnemer is
deze gehouden om RWB onmiddellijk daarvan in kennis te stellen en is RWB bevoegd
om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade
en kosten gehouden te zijn.
c. Voor rekening van Opdrachtnemer komen in ieder geval, doch niet uitsluitend
staking, werkliedenuitsluiting, tekort aan mankracht, ziekte, grondstoffentekort,
transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en
storingen in de productie van Opdrachtnemer.
Artikel 18 - Geheimhouding
De Opdrachtnemer is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten
aanzien van al RWB’s hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen
bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, hieronder begrepen gegevens
betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen en dergelijke.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in de brochures, advertenties of anderszins in
media of brieven e.d. het bestaan van de overeenkomst aan derden bekend te maken
zonder RWB’s voorafgaande schriftelijk toestemming.
Artikel 19 – Arbitrage
a. Behoudens de toepasselijkheid van lid b van dit artikel en onverminderd de
mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de
President van de bevoegde rechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan
naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige algemene
inkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van
nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanig overeenkomst,
worden beslecht door ofwel de rechter te Almelo, ofwel een scheidsgerecht, zulks ter
RWB’s keuze. Indien wordt gekozen voor een scheidsgerecht dan wordt dit benoemd
overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor
Metaalnijverheid en –Handel, gevestigd te ’s-Gravenhage, en doet uitspraak met
inachtneming van de statuten van die Raad.
b. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van
Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de
kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen
beslechten.
Artikel 20 – Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11
april 1980, Tractatenblad 1981,84 en 1986,61 zijn uitgesloten.
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II

BEPALINGEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN, UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN
AANNEMING VAN WERK

Naast het Algemeen deel (I) is op de levering van diensten, uitvoering van opdrachten en
aanneming van werk deel (II) van toepassing.
21 - Gegevensverstrekking
1 De Opdrachtnemer zal, indien en voor zover vereist of van toepassing, bij het
uitbrengen van de offerte en/of onmiddellijk na ontvangst van de overeenkomst de
volgende bescheiden aan RWB overhandigen:
a. een actueel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel – niet ouder
dan drie maanden;
b. een fotokopie van de G-rekening overeenkomst;
c. een fotokopie van een geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging;
d. een verklaring inzake betalingsgedrag loonheffingen (premies
werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke
bijdrage zorgverzekering en loonbelasting) van de Belastingdienst – niet ouder dan
drie maanden;
e. een fotokopie van het toepasselijke VCA-certificaat;
2 De onder punten d en e genoemde verklaringen moeten zonder enige aanmaning
zo spoedig mogelijk na het einde van ieder kwartaal aan RWB worden overhandigd.
3 Iedere mutatie in de onder a t/m f in artikel 21 lid 1 genoemde gegevens dient
direct schriftelijk aan RWB te worden gemeld.
22 - Uitvoeringsschema
a. Op verzoek van RWB moet de Opdrachtnemer een uitvoeringsschema
overhandigen. Hierin staan onder meer de tijdstippen van aanvang en voltooiing van
de opvolgende delen van de werkzaamheden en de personeelsbezetting. Als is
overeengekomen dat RWB materieel inzet, zijn ook de tijdstippen van deze inzet in
het uitvoeringsschema vermeld. Het uitvoeringsschema vormt, na goedkeuring van
RWB, een onderdeel van de overeenkomst.
b. RWB heeft het recht tijdens de uitvoering wijzigingen in het uitvoeringsschema aan
te brengen. De consequenties van wijzigingen zullen door RWB en de Opdrachtnemer
naar redelijkheid worden geregeld. Zo nodig wordt de overeenkomst gewijzigd.
c. De Opdrachtnemer dient periodiek, overeenkomstig de wens van RWB, te
rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden en alle daarmee verband
houdende aspecten.
23 - Personeel Opdrachtnemer
a. De Opdrachtnemer is verplicht haar medewerkers bij RWB aan te melden. Vereiste
gegevens zijn: naam, voorna(a)m(en), adres, geboortedatum en plaats, nationaliteit,
fiscaal nummer, nummer en aard van legitimatie. Daarnaast moet een VCA-diploma
en (indien van toepassing) de verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning
aangeleverd worden.
b. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toezicht
op de uitvoering van werkzaamheden. Het aantal bevoegde en kundige
toezichthouders dat de Opdrachtnemer hiervoor beschikbaar stelt, moet in
overeenstemming zijn met de omvang en aard van de werkzaamheden en de eisen
die RWB stelt. Toezichthouders dienen de Nederlandse taal te beheersen, tenzij
anders is overeengekomen.
c. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door medewerkers te verlenen diensten
deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken worden uitgevoerd. De
medewerkers voldoen en blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten
aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
d. De Opdrachtnemer voorziet medewerkers van handgereedschap en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
e. De Opdrachtnemer vervangt medewerkers slechts incidenteel tijdelijk of definitief
en alleen na voorafgaande goedkeuring van RWB. RWB zal haar toestemming niet op
onredelijke gronden onthouden. RWB mag voorwaarden verbinden aan haar
toestemming. Bij vervanging van medewerkers is lid a van toepassing.
f. RWB en de Opdrachtnemer kunnen een proefperiode van medewerkers
overeenkomen. Als tijdens de proefperiode blijkt dat medewerkers het werk niet
naar genoegen van RWB uitvoeren, moet de Opdrachtnemer deze medewerkers
direct vervangen. Hiervoor mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht bij
RWB.
g. Als medewerkers niet over de noodzakelijke kwalificaties of deskundigheid blijken
te beschikken, dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van RWB medewerkers
onmiddellijk te vervangen door andere medewerkers die wel aan de gestelde eisen
voldoen. Hetzelfde geldt voor medewerkers die zich niet aan de geldende
voorschriften houden of zich anderszins misdragen. Voor het vervangen van
medewerkers kunnen geen kosten bij RWB in rekening worden gebracht.
h. De werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de bij RWB op dat moment
geldende werktijden en gedragsregels. De Opdrachtnemer moet medewerkers
opdragen dit in acht te nemen.
i. Extra kosten die ontstaan omdat buiten de normale werktijden moet worden
gewerkt om aan de in de overeenkomst genoemde datum van oplevering te kunnen
voldoen, komen voor rekening van de Opdrachtnemer. In geval van overmacht, zijn
de extra kosten van maatregelen voor rekening van RWB. Maatregelen moeten
vooraf overeengekomen worden.
j. RWB is bevoegd regelmatig controle op de personeelsbezetting uit te oefenen. De
Opdrachtnemer dient hier medewerking aan te verlenen. De Opdrachtnemer moet
ook alle medewerking verlenen aan (andere) redelijke, door RWB getroffen of nog te
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treffen administratieve regelingen voor de controle op personeelsbezetting op het
werk of voor de werkzaamheden. Zo kan de Opdrachtnemer gevraagd worden een
dag overzicht te verstrekken van de personeelsplanning op het werkterrein, verdeeld
naar al het werk dat bij de Opdrachtnemer in uitvoering is. Ook kan RWB de
Opdrachtnemer vragen door RWB afgetekende tijdverantwoordingsstaten per
medewerker te verstrekken.
24 - Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
a. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor welzijn, veiligheid en gezondheid en
goede milieuomstandigheden voor zijn deel van het werk. De Opdrachtnemer moet
zich houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, normen en ter
plaatse geldende veiligheids- en milieuvoorschriften.
b. De door de Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel en gereedschappen
(zoals hijs- en hefwerktuigen, klim- en steigermateriaal) moeten tenminste voldoen
aan de wettelijke eisen en in perfecte staat van onderhoud verkeren. Dit is mede ter
beoordeling van RWB en onderworpen aan de regels van RWB en/of haar
opdrachtgever.
c. Medewerkers die zich, naar het oordeel van RWB, onveilig op het werk gedragen,
moeten op eerste verzoek worden verwijderd van het werk. De Opdrachtnemer moet
ervoor te zorgen dat deze medewerkers direct worden vervangen, zonder dat
daarvoor kosten aan RWB in rekening worden gebracht.
d. RWB heeft het recht, bij het constateren van een door de Opdrachtnemer
veroorzaakte onveilige situatie, de werkzaamheden te laten staken. Daarbij is RWB
niet tot schadevergoeding verplicht en bij dergelijk oponthoud is nooit sprake van
overmacht.
25 - Ingrijpen in de werkzaamheden
a. Als de werkzaamheden, naar het oordeel van RWB, zodanig verlopen dat de
bepaalde tijdsduur voor het totstandkomen van de prestatie, of een gedeelte
daarvan, wordt overschreden zal RWB dit schriftelijk aan de Opdrachtnemer
mededelen. Hetzelfde geldt als, naar het oordeel van RWB, de werkzaamheden niet
volgens de bepalingen van de overeenkomst en/of volgens de eisen van goed
vakmanschap worden/zijn uitgevoerd.
b. De Opdrachtnemer dient binnen twee weken na ontvangst van een mededeling als
bedoeld in lid a van dit artikel zodanige maatregelen te treffen dat, naar het oordeel
van RWB, binnen korte tijd de achterstand zal worden ingehaald respectievelijk aan
bovengenoemde bepalingen en eisen zal worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan mag
RWB, zonder rechterlijke tussenkomst, alle volgens eigen inzicht noodzakelijke
maatregelen treffen. Zo kan RWB, of in haar opdracht handelende derden, de
werkzaamheden van de Opdrachtnemer overnemen. De Opdrachtnemer zal in dat
geval RWB en die derden alle gewenste medewerking verlenen.
c. Alle externe en interne kosten, die RWB in verband met het bepaalde in lid b zal
moeten maken, komen ten laste van de Opdrachtnemer. Deze zal RWB onmiddellijk
de kosten vergoeden, met inbegrip van een vergoeding voor toezicht en
overheadkosten.
d. Ook buiten de in lid a genoemde omstandigheden mag RWB onmiddellijk in de
werkzaamheden ingrijpen als dit gezien bedrijfsomstandigheden, veiligheid en/of
wettelijke regelingen noodzakelijk is. Dit ontheft de Opdrachtnemer niet van haar
aansprakelijkheid. RWB zal een dergelijk ingrijpen altijd zo spoedig mogelijk aan de
Opdrachtnemer melden.
26 - Overdracht van rechten en verplichtingen en uitbesteding
a. Zonder schriftelijke toestemming van RWB mag de Opdrachtnemer de
overeenkomst, enig deel daarvan of rechten of vorderingen uit hoofde van de
overeenkomst, niet aan derden overdragen, verpanden of onder welke titel dan ook
in eigendom overdragen. Ook mag de Opdrachtnemer zonder toestemming van RWB
geen werkzaamheden door derden laten verrichten.
b. Zonder schriftelijke toestemming van RWB zal de Opdrachtnemer de
overeenkomst of enig deel daarvan niet (1) uitbesteden dan wel (2) hiervoor derden
inschakelen. Uitzondering hierop is dat gedeelte van een overeenkomst, waarvoor
het uitbesteden of inschakelen van de derden in de overeenkomst of de specificatie
is genoemd. Onder derden vallen onder meer: „Zelfstandigen Zonder Personeel‟,
directeur-grootaandeelhouders, onderaannemers en uitzendbureaus. Indien er
schriftelijke toestemming van RWB is, zal de Opdrachtnemer dezelfde risico
beperkende maatregelen in zijn overeenkomst met de derde(n) opnemen als zijn
begrepen in de algemene inkoopvoorwaarden en de aannemingsovereenkomst met
RWB.
c. Zonder schriftelijke toestemming van RWB leent de Opdrachtnemer geen
personeel in van derden.
d. De toestemming zoals bedoeld in lid a, b en c betekent niet dat enige verplichting
die voortkomt uit deze overeenkomst vervalt.
27 - Wet Ketenaansprakelijkheid
a. De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot afdracht
van loonheffingen van haar medewerkers.
b. De Opdrachtnemer vrijwaart RWB tegen iedere aanspraak van de Belastingdienst
van loonheffingen verschuldigd voor zijn medewerkers. Daaronder vallen ook rentes,
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boetes en kosten, en kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een eventuele
aansprakelijkstelling.
c. Zonder afbreuk te doen aan lid a en b, moet de Opdrachtnemer een zodanige
administratie voeren dat per project de loonsom kan worden vastgesteld. RWB heeft
altijd het recht deze administratie te controleren. De Opdrachtnemer zal de
loonkosten op iedere factuur vermelden.
d. RWB mag de door de Opdrachtnemer met het werk verband houdende
loonheffing, waarvoor zij op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk
aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer betalen door storting daarvan op diens
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (de G-rekening).
Ook mag RWB de loonheffing rechtstreeks overmaken naar de Belastingdienst. In dat
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laatste geval heeft RWB daardoor geen betalingsverplichting van loonheffing meer
aan de Opdrachtnemer.
e. Tenzij anders is overeengekomen, zal RWB voor de verschuldigde loonheffing een
van toepassing zijnde percentage van het loonbestanddeel – en als dit onbekend is
30% – rechtstreeks overmaken. Het bedrag wordt gestort op de rekening van de
betrokken belastingdienst of op de G-rekening van Opdrachtnemer.
f. RWB mag dit percentage wijzigen als blijkt dat het overeengekomen percentage
niet overeenstemt met de door Opdrachtnemer werkelijk verschuldigde loonheffing.
g. Een rechtstreekse storting of G-storting geldt als een bevrijdende betaling.
h. Indien de “verleggingsregeling BTW” op de overeenkomst van toepassing is, zal
Opdrachtnemer dit op iedere factuur vermelden.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

Naast het Algemeen Deel (I) zijn bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ook de
Bijzondere Bepalingen van deel (II) en dit deel (III) van toepassing.
28 - Vergunning
a. De Opdrachtnemer moet, voor zover nodig, een vergunning hebben voor het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten. En in het bezit zijn van een geldige NEN
4400-1 certificering respectievelijk NEN 4400-2.
b. Werknemers die worden ingezet, zijn verplicht een geldige legitimatie, VCAdiploma en (indien van toepassing) een geldige tewerkstellings- en
verblijfsvergunning bij zich te hebben.
29 - Persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap
a. De Opdrachtnemer moet medewerkers voorzien van een veiligheidsbril en schoenen en van handgereedschap.
b Indien nodig stelt RWB aan de medewerkers een veiligheidshelm en -werkkleding
met RWB-logo ter beschikking. De Opdrachtnemer moet erop toezien dat de
medewerkers deze beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk dragen.
c. De in lid b genoemde beschermingsmiddelen moeten binnen een week na
beëindiging van de werkzaamheden bij een daartoe aangewezen RWB-medewerker
worden ingeleverd. Voor elke niet ingeleverde set beschermingsmiddelen wordt
statiegeld (€ 250,-) in mindering gebracht op de eindfactuur van de Opdrachtnemer.
30 - Tijdverantwoording
De Opdrachtnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan (andere) redelijke,
door RWB getroffen of nog te treffen administratieve regelingen met betrekking tot
de controle op personeelsbezetting op het werk of door RWB afgetekende
werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld tijdverantwoordingsstaten per medewerker.
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31 - Facturering en betaling
a. Facturen moeten voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968. De
Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval
de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden:
b. het inkoopnummer van RWB en van de Opdrachtnemer dat op het werk
betrekking heeft;
c. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
d. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
e. de loonkosten;
f. de door RWB afgetekende tijdverantwoordingsstaten.
g. Bij het inlenen van personeel moet de Opdrachtnemer RWB vrijwaren tegen iedere
aanspraak van de Belastingdienst voor verschuldigde BTW.
h. Bij het inlenen van personeel kan het volledig gefactureerde BTW-bedrag
rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de betrokken belastingdienst
of op de G-rekening van de Opdrachtnemer.
i. Een rechtstreekse storting of G-storting geldt als een bevrijdende betaling.
32 - Beëindiging van de overeenkomst/opzegging van personeel
RWB mag de overeenkomst van de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
tussentijds beëindigen. Bij normale beëindiging meldt RWB dit tenminste drie
werkdagen van te voren aan de Opdrachtnemer.
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