ALGEMENE VOORWAARDEN INKOOP EN ONDERAANNEMING
VAN DEN HERIK KUST- EN OEVERWERKEN B.V.
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Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten
betreffende levering van zaken aan en/of het verrichten van aanneming van werk ten behoeve van Van den Herik
Kust- en Oeverwerken B.V., hierna te noemen Van den Herik, door haar contractspartij, nader te noemen "wederpartij”, en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk
door Van den Herik zijn aanvaard.
De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Van den Herik uitdrukkelijk
van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
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Voorwaarden en voorschriften

Naast het in de offerteaanvraag en de opdracht aan de wederpartij bepaalde zijn op de in artikel 1 genoemde
overeenkomsten c.q. rechtsbetrekkingen uitsluitend van toepassing:
deze algemene voorwaarden; in geval van aanneming van werk voorts;
de hoofdaannemingsovereenkomst, in verband waarmede de opdracht wordt gegeven, met dien verstande dat
de daarin aan de principaal toegekende bevoegdheden toekomen aan Van den Herik;
de inhoud van proces-verbaal en/of staten van wijziging, alsmede alle wijzigingen en aanvullingen van contract en contractdocumenten;
de bepalingen van het contract in verband waarmede de opdracht is verleend, inclusief alle in het contract
vermelde administratieve voorwaarden en normen, alsmede alle overige contractdocumenten;
door Van den Herik aan de wederpartij ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen,
modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften e.d.
Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert het in dit lid eerst genoemde boven het daarin later genoemde.
Indien bij de aanvraag en/of de opdracht de daarin genoemde tekeningen en/of bescheiden niet alle door Van
den Herik aan de wederpartij zijn toegezonden worden deze haar op haar verzoek alsnog verstrekt. De wederpartij zal zich nimmer op onbekendheid daarmede kunnen beroepen.
De wederpartij is verplicht Van den Herik te wijzen op eventuele fouten of omissies in deze bescheiden.
De wederpartij wordt geacht gekend te zijn met en garandeert de naleving van alle wettelijke eisen en andere
overheidsvoorschriften, voorwaarden en bepalingen, die op de uitvoering van de opdracht betrekking hebben en
die Van den Herik krachtens de door haar gesloten overeenkomst met haar principaal bij de uitvoering van het
werk, waarvan het in de opdracht omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. De wederpartij is voorts gehouden haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen stipt te voldoen en voorts de bepalingen van
de toepasselijke CAO jegens haar werknemers stipt na te leven.

10.
11.

De wederpartij stelt Van den Herik zonodig tijdig van tevoren op de hoogte van het tijdstip waarop keuring,
controle en/of beproeving kan plaats vinden.
De wederpartij is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving aanwezig te zijn.
De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van de wederpartij.
Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de zaken geheel of gedeeltelijk worden
afgekeurd zal de wederpartij dit aan Van den Herik schriftelijk melden.
In geval van afkeuring van de zaken tijdens of na de levering gaat het risico van de afgekeurde zaken weer over
op de wederpartij vanaf de datum van afkeuring. De wederpartij zal afgekeurde zaken onmiddellijk van het werkterrein verwijderen.
Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, op enig moment blijken te
voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal de wederpartij voor haar rekening de zaken ter keuze van
Van den Herik op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij Van den Herik de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de wederpartij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat deze laatste niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft Van den Herik het recht herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij uit te (doen) voeren.
Indien keuring, controle en/of beproeving plaats vindt op initiatief van de wederpartij heeft Van den Herik de
bevoegdheid een herkeuring te doen plaatsvinden en daartoe een instantie of functionaris aan te wijzen. De resultaten van herkeuring zijn bindend voor partijen. Indien de herkeuring een goedkeuring als resultaat heeft zijn
de herkeuringskosten voor rekening van Van den Herik. Indien de herkeuring een afkeuring als resultaat heeft zijn
de herkeuringskosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6.
1.
2.
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Artikel 7.
Artikel 3.
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Opdrachten tot aanneming van werk worden door Van den Herik uitsluitend schriftelijk verstrekt en onder de
voorwaarden dat die opdracht door de opdrachtgever van Van de Herik wordt goedgekeurd en dat het werk in
verband waarmede de opdracht wordt verstrekt daadwerkelijk en in zijn geheel doorgang vindt. Bij het doen van
offertes is de wederpartij gehouden haar prijsopgave gedurende een periode van tenminste twee maanden gestand te doen.
De met de wederpartij overeengekomen prijs is vast. Wijzigingen in prijzen, lonen en andere kostenbepalende
factoren, waaronder begrepen risico's, zijn niet verrekenbaar, tenzij de onderliggende opdracht anders bepaalt.
Slechts meerwerk waarvoor Van den Herik schriftelijk opdracht of goedkeuring heeft verleend komt voor
verrekening in aanmerking. Betalingen wegens meerwerk vinden eerst plaats, nadat de opdrachtgever van Van
den Herik dat meerwerk heeft geaccepteerd en zij van dat meerwerk betaling heeft ontvangen. De verrekening
geschiedt overigens overeenkomstig het in de opdracht bepaalde.
Indien Van den Herik opdracht verleent aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zijn deze steeds
ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Van den Herik verbonden. Indien Van den Herik opdracht verleent aan
een B.V. of N.V. in oprichting blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de opdracht door de B.V. respectievelijk N.V. naast de vennootschap ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
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Leveringen, termijnen en eigendom

De overeengekomen prijs is gebaseerd op franco levering op het door Van den Herik opgegeven adres, gelost en
getast op het werk, inclusief emballage, kosten van keuringen en verzekeringen e.d. Het transport, zowel horizontaal als verticaal, vindt plaats voor rekening van de wederpartij. Tijdens het transport verloren gegane of beschadigde zaken dienen terstond door de wederpartij door nieuwe en onbeschadigde te worden vervangen.
Van den Herik kan alleen dan geacht worden met levering van meer of minder dan de overeengekomen
hoeveelheid te hebben ingestemd, indien zij zulks schriftelijk heeft bevestigd.
De levering geschiedt op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen
de overeengekomen termijn. Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen,
zoals tekeningen, modellen, instructies, specificaties e.d.
Keuring, controle en/of beproeving van zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 houdt levering, noch
afname in.
Het risico van verlies en/of beschadiging van aangevoerde zaken, die door de wederpartij uitsluitend feitelijk zijn
aangevoerd, doch nog niet zijn gekeurd en goedgekeurd, blijft bij de wederpartij berusten.
Zodra de leverancier weet of behoort te weten dat de levering, niet tijdig of niet naar behoren zal plaats vinden
geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan Van den Herik onder vermelding van de omstandigheden die
de aanleiding voor deze niet-nakoming vormen. Onverminderd de rechten van Van den Herik als voortvloeiend uit
artikel 13 heeft Van den Herik de bevoegdheid om bij niet-nakoming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde aan
de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de koopprijs. Deze boete treedt niet in de- plaats van vergoeding van kosten, schaden en interessen aan de zijde van Van den
Herik, en kan zonder een in gebrekenstelling worden opgelegd.
Het eigendom van de zaken gaat over van de wederpartij op Van den Herik op het moment van levering.
Van den Herik is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken en/of de hiervoor
bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De wederpartij zal alsdan de zaken
en/of de daarvoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van Van Den Herik en
Van den Herik vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten met betrekking tot die zaken door
derden.

Artikel 5.
1.

Opdracht en prijzen bij aanneming van werk

Kwaliteit, keuring, garantie in geval van koop en verkoop

De wederpartij garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit en beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden ten tijde van
de levering.
Keuring, controle en/of beproeving door Van den Herik of daartoe door Van den Herik aangewezen personen of
instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering.
De wederpartij verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de zaken worden geproduceerd of zijn opgeslagen
en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor haar rekening
de benodigde documentatie en inlichtingen.

Van den Herik Kust- & Oeverwerken B.V.
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Uitvoering bij aanneming van werk

De wederpartij is verplicht het werk uit te voeren naar eisen van goed en deugdelijk werk met gebruikmaking van
deugdelijke materialen, geschikt voor het doel waartoe deze zijn bestemd en in overeenstemming met de eisen
van de opdracht en de van toepassing zijnde voorschriften en de instructies van overheidsinstanties, -diensten en
nutsbedrijven, alsmede de orders van Van den Herik. In zoverre de opdracht in enige werkzaamheid niet voorziet,
welke naar de aard daarvan wel daartoe behoort, is de wederpartij verplicht deze werkzaamheid te verrichten,
zonder dat dit aanspraak geeft op verrekening.
De wederpartij is gehouden alle wettelijke vereiste c.q. geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen en te
handhaven, aan haar personeel persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken en erop toe te zien dat deze
ook daadwerkelijk worden gebruikt. De wederpartij zal voorts de bepalingen van de ARBO-wet onverkort (doen)
naleven. Zij is gehouden haar onderaannemer(s) gelijksoortige verplichtingen op te leggen. De wederpartij zal
Van den Herik onverwijld informeren omtrent mogelijke onveilige of risicovolle omstandigheden die zich op het
werk mochten voordoen. Van den Herik is bevoegd om werknemers en andere personen waarvan de wederpartij
zich bij de uitvoering van haar opdracht bedient van het werk te verwijderen, indien zij niet voldoen aan de in dit
lid bedoelde voorschriften. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek aan Van den Herik een staat te overhandigen, bevattende de namen van alle werknemers die door haar van week tot week in het werk zijn gesteld.
De wederpartij draagt zelf zorg voor de bij de uitvoering van de opdracht benodigde hulpmiddelen en materieel.
Van op het werk aanwezige voorzieningen mag door de wederpartij slechts met toestemming van Van den Herik
en voor eigen risico gebruik worden gemaakt. Aan de wederpartij ter beschikking gesteld materieel dient zorgvuldig en in overeenstemming met het doel waarvoor dit is bestemd te worden gebruikt en onderhouden, bij gebreke
waarvan zij aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten.
Het werk dient te worden uitgevoerd zonder onderbreking en volgens het overeengekomen werkschema c.q. het
op het werk geldende schema, zowel qua tijd, volgorde als wijze van uitvoering, en voorts binnen de op het werk
geldende werktijden en zodanig dat daardoor de werkzaamheden van Van den Herik en derden niet worden verstoord. De wederpartij is daarbij verplicht uitsluitend de orders en aanwijzingen van Van den Herik op te volgen.
De wederpartij is gehouden Van den Herik tijdig te berichten omtrent een eventuele overschrijding van het tijdstip
van uitvoering. Van den Herik heeft het recht de planning en de volgorde van het werk te wijzigen in verband met
de voortgang van het totale werk, zonder dat dit de wederpartij aanspraak geeft op enige verrekening.
De wederpartij maakt op eerste verzoek van Van den Herik weekrapporten volgens door Van den Herik te
verstrekken model. Zij biedt deze weekrapporten wekelijks door haar ingevuld en ondertekent aan Van den Herik
voor akkoord aan. Van den Herik kan haar opdrachtgever of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de wederpartij te geven. In dat geval is de wederpartij, in afwijking van het
lid 4 bepaalde, verplicht deze orders en aanwijzingen op te volgen.
De wederpartij is gehouden wijzigingen van (onderdelen van) het werk op verzoek van Van den Herik of ten
gevolge van gewijzigde voorschriften vanwege overheidsinstanties, -diensten of nutsbedrijven uit te voeren.
Indien de wederpartij het werk, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Herik, geheel of
gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer en/of gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dient zij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. De voorwaarden van de met Van den Herik gesloten overeenkomst inclusief deze voorwaarden dienen van die overeenkomst deel uit te maken in dier
voege, dat de opdrachtgevende wederpartij de rechtspositie inneemt van Van den Herik en de opdrachtnemende
onderaannemer die van de wederpartij.
De wederpartij dient te allen tijde voor de verwijdering van haar eigen bouwafval, inclusief chemisch afval en
emballage, zorg te dragen.
De wederpartij dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever
door uitbreiding en/of wijzigingen van het werk van Van den Herik.

Artikel 8.
1.

Levering van grond

Indien de wederpartij grond levert garandeert deze schriftelijk dat de grond geen verontreiniging bevat welke van
dien aard is, dat de grond niet geschikt is voor de door Van den Herik aan de wederpartij kenbaar gemaakte bestemming van de grond.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door Van den Herik of door derden wordt geleden, veroorzaakt door een verontreiniging in de geleverde grond van welke aard ook.
Voor de toepassing van dit artikel worden werknemers van Van den Herik als derden aangemerkt.
De wederpartij vrijwaart Van den Herik voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van
aansprakelijkheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Gevaarlijke stoffen

De wederpartij is niet bevoegd gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke stoffen op te slaan en/of te
gebruiken, behoudens na van Van den Herik daartoe vooral gekregen schriftelijke toestemming. Van den Herik is
bevoegd aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
Toestemming van Van den Herik als bedoeld in lid 1 ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen op grond
van de wet en/of deze overeenkomst.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door Van den Herik of door derden wordt geleden, veroorzaakt door opslag, gebruik en/of ondeugdelijke verpakking van gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke
stoffen.
Voor de toepassing van dit artikel worden werknemers van Van den Herik als derden aangemerkt.
De wederpartij vrijwaart Van den Herik voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van
aansprakelijkheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
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Geheimhouding

De wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de haar verstrekte opdracht en
van alle informatie afkomstig van Van den Herik, die in het kader van die opdracht op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen.
Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Van den Herik reclame te maken
met de aan haar verleende opdracht alsmede met de opdrachtgever van Van den Herik direct of indirect contact
te onderhouden.
Door Van den Herik verstrekte of ter uitvoering van de opdracht gebruikte en vervaardigde bescheiden, tekeningen en overige informatiedragers, alsmede rechten ter zake blijven of worden eigendom van Van den Herik.
Deze mogen niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld of anderszins worden benut,
anders dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 15.
1.

Tussentijdse opzegging; ontbinding

Van den Herik heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst met de wederpartij tussentijds door een
schriftelijke mededeling op te zeggen.
Onmiddellijk na de ontvangst van deze mededeling respectievelijk op het daarin genoemde tijdstip staakt de wederpartij haar leveranties respectievelijk werkzaamheden; partijen plegen vervolgens overleg over de gevolgen
van een zodanige opzegging.
Indien de wederpartij na ingebrekestelling een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of
van overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, of indien goede gronden bestaan om te vrezen dat zij tekort zal komen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Van den
Herik binnen een daarin gestelde termijn, heeft Van den Herik het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst
op te schorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de
wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de verdere uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de
haar verder toekomende rechten, het recht op schadevergoeding daaronder begrepen.
De wederpartij zal van rechtswege in gebreke zijn als bedoeld in het vorige lid, indien aan haar surseance van
betaling wordt verleend of haar faillissement wordt aangevraagd, in geval van stillegging, ontbinding of liquidatie
van haar onderneming, indien zij op enigerlei wijze wordt beperkt in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te
verrichten of indien de zeggenschap over haar bedrijf aan een derde wordt overgedragen.
Indien Van den Herik van haar rechten als omschreven in lid 2 gebruik maakt is zij gerechtigd deze werkzaamheden te (doen) voltooien met gebruikmaking van alle aan de wederpartij ter beschikking staande respectievelijk op
het werk aangevoerde en/of gebruikte zaken en materieel.
De wederpartij kan in deze gevallen geen retentierecht doen gelden.
Alle vorderingen die Van den Herik in geval van tussentijdse opzegging of van ontbinding op de wederpartij mocht
hebben of verkrijgen zullen onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14.

2.

Betaling

Betaling vindt plaats op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald en al naar gelang de voortgang van de
werkzaamheden respectievelijk de te verrichten leveranties, in geval van koop en verkoop onder voorbehoud van
goedkeuring van de leverantie(s) en ontvangst van alle bijbehorende documentatie, kwaliteit- en garantiecertificaten en van de betreffende factu(u)r(en).
Van den Herik is bevoegd, alvorens enige betaling te verrichten, naast of in plaats van eigendomsoverdracht van
de gekochte zaken resp. (verdere) uitvoering van de opdracht te verlangen dat de wederpartij voor haar rekening
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven om de nakoming van haar verplichtingen
zeker te stellen.
Betaling van iedere factuur geschiedt voor wat betreft geleverde zaken uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst en
goedkeuring en voor wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden binnen 60 dagen na opneming van de betreffende werkzaamheden door Van den Herik respectievelijk de directie, of - indien dat tijdstip later valt - binnen 60
dagen na ontvangst en akkoordbevinding van de factuur, zonder inachtneming van enige kredietbeperking en
voorts nadat de wederpartij op eerste verzoek van Van den Herik aan haar heeft aangetoond dat zij haar werknemers het hun toekomende heeft betaald.
Van den Herik is steeds gerechtigd de door de wederpartij ter zake van het werk verschuldigde premies en
loonbelasting, waarvoor Van den Herik ingevolge de wettelijke bepalingen hoofdelijk aansprakelijk is, hetzij in te
houden en namens de wederpartij rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de ontvanger
der directe belastingen te voldoen, hetzij aan de wederpartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening. Door deze betalingen zal Van den Herik jegens de wederpartij tot het beloop van de betaalde bedragen zijn
gekweten.
Van den Herik is gerechtigd het overeengekomen percentage ter zake van in te houden of te storten bedragen te
wijzigen indien zij redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de wederpartij ter zake van de uitvoering van
de overeenkomst in feite een hoger bedrag aan sociale verzekeringspremies en loonbelasting verschuldigd zal
zijn dan tevoren is vastgesteld.
Indien Van den Herik door voldoening aan haar verplichtingen ingevolge de toepasselijke CAO jegens de
werknemers van de wederpartij of na aansprakelijkstelling voor niet-betaalde belasting en premies door de wederpartij of na haar komende onderaannemers deze belastingen en premies heeft moeten voldoen, heeft zij ten
belope van de volledige door haar betaalde bedragen verhaal op de wederpartij. Haar vordering zal alsdan worden vermeerderd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de betalingsdatum, en de gemaakte kosten, inclusief
buitengerechtelijke kosten.
Van den Herik heeft te allen tijde het recht vorderingen op de wederpartij uit welken hoofde ook te verrekenen
met het aan de wederpartij verschuldigde, onverschillig of deze opeisbaar zijn, onder tijdsbepaling of voorwaarden.
Van den Herik zal de wederpartij schriftelijk mededelen dat en wanneer zij voornemens is haar eindafrekening bij
haar opdrachtgever in te dienen. De wederpartij is alsdan gehouden om binnen 8 dagen na ontvangst van die
mededeling haar eindafrekening bij Van den Herik in te dienen. Van den Herik is niet verplicht tot betaling van
enige factuur, die de wederpartij na de genoemde termijn bij haar indient.
Betaling door Van den Herik houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 12.

Artikel 13.

Facturering

De wederpartij dient in geval van aanneming van werk haar facturen, die moeten voldoen aan alle eisen van de
Wet Omzetbelasting van 1968, steeds per werk en in tweevoud in te dienen. Op iedere factuur dient voorts in ieder geval te worden vermeld:
het opdrachtnummer en het codenummer, het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking
heeft;
het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
de omvang van de loonsom;
een vermelding of de verleggingsregeling omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in dit laatste geval
het bedrag van de omzetbelasting;
het stamnummer omzetbelasting, waar zulks is vereist;
de namen van de in het werk gestelde werknemers, de door deze gewerkte uren en, indien Van den Herik
zulks wenst, de betreffende loonstaten;
een getekende opdrachtbon van de uitvoerder op het werk. De opdracht aan de wederpartij dient als overmakingovereenkomst als bedoeld in het G-rekeningenbesluit te worden beschouwd. Indien en zolang een factuur
niet de hierboven vermelde gegevens bevat zal Van den Herik niet tot betaling daarvan gehouden zijn.
De wederpartij dient te beschikken over en op verzoek van Van den Herik aan haar te tonen:
diens vestigingsvergunning, voor zover vereist;
diens bewijs van inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
een geldig inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel;
de G-rekeningovereenkomst.
De wederpartij zal steeds op verzoek van Van den Herik gehouden zijn aan haar verklaringen over te leggen
omtrent haar betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen als bedoeld in de
Wet Ketenaansprakelijkheid. De wederpartij dient een deugdelijke loonadministratie te voeren; Van den Herik is
bevoegd ter zake een accountantsverklaring te verlangen.

Artikel 11.
1.

Aanneming van werk: oplevering, onderhoudstermijn, garanties

Werkzaamheden worden slechts als opgeleverd beschouwd na goedkeuring door Van den Herik en haar
opdrachtgever en zijn tot dat tijdstip voor risico van de wederpartij. De onderhoud- en/of garantieperiode ter zake
vangen eerst aan en eindigen op het tijdstip dat geldt ten aanzien van die werkzaamheden in de relatie tussen
Van den Herik en haar opdrachtgever. Hetzelfde geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van Van den Herik in
algemene zin voor het verrichte werk.
De wederpartij is gehouden alle gebreken, welke in de onderhoudsperiode aan de dag treden, op eerste
aanzegging van en in overleg met Van den Herik binnen een door Van den Herik daartoe te stellen termijn te herstellen.
De wederpartij verstrekt aan Van den Herik, en desverlangd tevens aan de opdrachtgever van Van den Herik,
tenminste de door deze verlangde garantie(s) ter zake van het aan haar opgedragen onderdeel van het werk, onverminderd haar verdere aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht. De wederpartij wordt eerst geacht aan
deze verplichting(en) te hebben voldaan indien en voor zover Van den Herik en/of haar opdrachtgever de afgegeven garantieverklaringen schriftelijk hebben goedgekeurd.

Verbod van overdracht van rechten en verplichtingen

Het is de wederpartij verboden haar uit de overeenkomst met Van den Herik voortvloeiende vorderingen aan een
derde te cederen, te verpanden of onder welke titel ook in eigendom over te dragen.
De wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien respectievelijk de
uitvoering van die verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen respectievelijk uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Herik.

Artikel 16.

Boete bij aanneming van werk

Bij niet-nakoming van een of meer van diens verplichtingen uit hoofde van de aan haar verleende opdracht verbeurt de
wederpartij aan Van den Herik een onmiddellijke opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van 10% van
de overeengekomen opdrachtsom met een minimum van € 5.000,- zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Bovendien is de wederpartij gehouden aan Van den Herik te vergoeden alle schadevergoedingen en boetes, welke
deze aan haar opdrachtgever of aan derden verschuldigd mocht worden als gevolg van het niet-naleven door de
wederpartij van diens verplichtingen uit hoofde van de aan haar verleende opdracht, indien tussen deze niet-naleving en
de schadevergoedingen en boetes verband bestaat.
Artikel 17.
1.

2.
3.

Artikel 18.
1.
2.

Diversen; verjaring

Alle beslissingen of uitspraken, gewezen tussen Van den Herik en haar opdrachtgever en/of derden, welke
geheel of gedeeltelijk verband houden met handelingen of nalatigheden van de wederpartij, zijn voor deze laatste
evenzeer verbindend als voor Van den Herik. Van den Herik zal de wederpartij van het verloop van procedures
ter zake op de hoogte houden.
Alle door de opdrachtgever van Van den Herik aan haar gestelde termijnen zullen door Van den Herik tegenover
de wederpartij zodanig kunnen worden verkort of geheel teniet gedaan als voor het doorgeven van kennisgevingen, aanmaningen enz. noodzakelijk is.
Vorderingsrechten van de wederpartij op Van den Herik verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan
daarvan, dan wel zoveel eerder als voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Van den Herik en haar opdrachtgever.
Toepasselijk recht; geschillenregeling

Op de aanvraag, opdracht en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Van den Herik en de wederpartij daaruit
voortvloeiend is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met rechtsbetrekkingen als in lid 1 bedoeld, die wegens
onrechtmatige daad daaronder begrepen zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zulks behoudens de bevoegdheid van Van den Herik het geschil te doen beslechten door de
bevoegde burgerlijke rechter te Dordrecht.

Aansprakelijkheid

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door Van den Herik of door derden wordt geleden als gevolg
van een gebrek in door haar geleverde zaken.
De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle schade die door Van den Herik of door derden wordt geleden als
gevolg van enig handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. De wederpartij is tevens aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid en/of het gebruik op/in het werk van door haar gebezigde of geleverde bouwstoffen, gereedschappen
en materieel of uit de inbreuk op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele en industriële rechten.
De wederpartij vrijwaart Van den Herik voor aanspraken van derden, daaronder begrepen haar opdrachtgever,
toekomstige eigenaren en gebruikers, overheidsinstanties etc., op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid.
Voor de toepassing van dit artikel zullen werknemers van Van den Herik als derden worden aangemerkt.
De wederpartij zal zich tegen de aansprakelijkheden als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren in de vorm
van WA-verzekeringen en, bij inzet van materieel of huurmaterieel, WAM-verzekeringen. Indien in de opdracht
vermeld, draagt de wederpartij zorg voor het afsluiten van een CAR-verzekering waarin Van den Herik is opgenomen met en vooraf tussen de partijen overeengekomen eigen risico voor de wederpartij en Van den Herik desgewenst inzage in de betreffende polis(sen) verlenen.
De wederpartij zal zich ter harer bevrijding niet kunnen beroepen op het feit dat keuring als bedoeld in artikel 5
heeft plaats gevonden.

Van den Herik Kust- & Oeverwerken B.V.
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