Algemene inkoopvoorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
opdrachten welke via Ludos projectmanagement worden
verstrekt
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding: een al dan niet op uitnodiging van Opdrachtgever of
Ludos projectmanagement door Opdrachtnemer schriftelijk gedaan
aanbod met betrekking tot de Opdracht;
Inkooporder: het door Opdrachtgever goedgekeurde document
waarin de Opdracht is vastgelegd;
Opdracht: de overeenkomst(-en) van opdracht zoals beschreven in
artikel 4 van de Voorwaarden;
Opdrachtgever: de partij die de Inkooporder als Opdrachtgever
goedkeurt;
Opdrachtnemer: de partij die de Inkooporder als Opdrachtnemer
ontvangt;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
Projectmanager: de persoon die door Ludos projectmanagement is
aangewezen om de uitvoering van de Opdracht te coördineren namens
Opdrachtgever;
Programma van Eisen: het programma van eisen van Opdrachtgever
waarnaar wordt verwezen op de Inkooporder;
Vergoeding: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verschuldigde vergoeding voor de door Opdrachtnemer op grond van
de Opdracht verrichte Werk;
Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden;
Werk: de werkzaamheden, diensten of (te leveren) goederen waarop
de Opdracht betrekking heeft.
Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1
Op de Opdracht zijn deze Voorwaarden van toepassing.
Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een
discrepantie tussen de Opdracht en de Voorwaarden, dan
prevaleert de Opdracht.
2.2
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen,
wordt de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of
bedingen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3
Indien op de Opdracht ook algemene voorwaarden van
Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard en indien en
voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen
de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en deze
Voorwaarden, dan prevaleren de algemene voorwaarden van
Opdrachtgever.
Artikel 3 – Aanbieding
3.1
In de Aanbieding is het volgende omschreven:
een omschrijving van het door Opdrachtgever
gevraagde Werk;
de vergoeding voor het Werk;
de naam en vestigingsplaats/woonplaats van
Opdrachtnemer.
3.2
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is
Opdrachtgever in verband met de door Opdrachtnemer
gedane Aanbieding geen kosten aan Opdrachtnemer
verschuldigd.
3.3
De Aanbieding is onherroepelijk gedurende een termijn van
60 dagen nadat de Aanbieding Opdrachtgever of Ludos
projectmanagement heeft bereikt.
Artikel 4 – Opdracht
4.1
Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever tot:
de Opdracht zoals omschreven in de door Partijen
goedgekeurde Inkooporder welke Ludos
projectmanagement namens Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer heeft gestuurd;
ontwerp, meet- en tekenwerk: Opdrachtnemer is
verplicht de maatvoering definitief te bepalen door
inmeten op de plaats van levering. De maatvoering
welke is bepaald door inmeten op de plaats van
levering (in het Werk), is bepalend;
montage in alle fasen van de Opdracht;
al het benodigde transport, zowel verticaal als
horizontaal, van het voor het vervullen van de Opdracht
benodigde materiaal;

4.2
4.3
4.4

het op zodanige wijze afdekken van het geleverde dat
schade voorkomen wordt tot de oplevering van het
Werk
het verwijderen en afvoeren van emballage en
verpakkingsmateriaal;
het zorgen voor de verkrijging van de voor de
uitvoering van de Opdracht benodigde vergunningen.
De Opdracht komt tot stand op het moment dat beide
Partijen de Inkooporder hebben goedgekeurd.
De door Opdrachtgever en/of Ludos projectmanagement ter
beschikking gestelde aanbestedingsdocumenten (waaronder
het Programma van Eisen) maken deel uit van de Opdracht.
Rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer onder deze
Opdracht kunnen niet worden overgedragen door
Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Vertegenwoordiging
5.1
Ludos projectmanagement is geen partij bij de Opdracht en
fungeert enkel als contactpersoon en heeft overigens de
bevoegdheden als benoemd in deze Voorwaarden. Overal
waar in de Opdracht, in deze Voorwaarden of elders “Ludos
projectmanagement” of “Projectmanager” is genoemd, dient
te worden gelezen “Opdrachtgever, vertegenwoordigd door
Ludos projectmanagement” of “Opdrachtgever,
vertegenwoordigd door Projectmanager”. Ludos
projectmanagement heeft geen enkele verplichting op grond
van de Opdracht, deze Voorwaarden of anderszins en kan
dan ook op geen enkele wijze ter zake worden aangesproken
door Opdrachtnemer.
5.2
De handelingen en werkzaamheden die Ludos
projectmanagement in het kader van de Opdracht verricht,
zullen nooit een overeenkomst tussen Ludos
projectmanagement en Opdrachtnemer doen ontstaan.
5.3
Ludos projectmanagement is bevoegd om namens
Opdrachtgever toezicht te houden op de uitvoering van de
Opdracht.
5.4
Het in strijd handelen met aanwijzingen en/of instructies
zoals die door (de Projectmanager van) Ludos
projectmanagement zijn gegeven, is voor rekening en risico
van de overtredende partij en kan aanleiding geven tot
verwijdering van het Werk of ontbinding van de Opdracht.
Alle maatregelen die genomen worden door Ludos
projectmanagement als gevolg van het in strijd handelen met
hierboven bedoelde instructies of aanwijzingen zullen voor
rekening zijn van de overtredende partij.
Artikel 6 – Uitvoering van de Opdracht
6.1
Opdrachtnemer staat in voor een oplevering van het Werk in
overeenstemming met het Programma van Eisen en de
Opdracht. Voor de volledigheid, deugdelijkheid en de
uitvoerbaarheid van de Opdracht, ligt de
verantwoordelijkheid geheel bij Opdrachtnemer, in die zin
dat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op meerwerk
of bijbetaling ter zake van materialen en/of werkzaamheden
die nodig zijn voor een deugdelijke en volledige uitvoering
van de Opdracht. Eventuele aanpassingen aan de Opdracht
die mochten voortvloeien uit wetswijzigingen zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.
6.2
Opdrachtnemer voert de Opdracht uit zoals van een
deskundige professionele opdrachtnemer kan worden
verwacht en ook overigens met inachtneming van de
verwachtingen en belangen van Opdrachtgever.
6.3
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Ludos projectmanagement, zal Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van de
diensten van andere (rechts)personen of hulppersonen. Bij
het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer blijft,
ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk
voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer is te
allen tijde (waaronder bij uitbesteding van werk of inlening)
gehouden aan alle wettelijke voorschriften, waaronder de
voorschriften van de Invorderingswet 1990 en hetgeen
hierna wordt vastgelegd. Opdrachtgever behoudt zich het
recht om derden zonder opgaaf van redenen te weigeren en
om voorwaarden te verbinden aan zijn goedkeuring
waaronder de bepaling dat rechten van Opdrachtnemer
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jegens de betreffende derden overdraagbaar zijn aan
Opdrachtgever en dat garanties mede op naam van
Opdrachtgever en haar rechtsopvolgers zullen worden
gesteld.
Opdrachtnemer is verplicht om alle voor Opdrachtnemer uit
de Opdracht voortvloeiende verplichtingen van toepassing te
verklaren op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer in het
kader van de Opdracht met derden aangaat.
Opdrachtnemer zal zich er – voorafgaand aan de uitvoering
van de Opdracht – van vergewissen dat de tot de Opdracht
behorende documenten onderling en/of overige vanwege
Opdrachtgever en/of Ludos projectmanagement verstrekte
gegevens en de in de Opdracht opgedragen werkzaamheden
geen klaarblijkelijke hiaten, tegenstrijdigheden of
onmogelijkheden vertonen. Indien na het tot stand komen
van de Opdracht blijkt dat dit wel het geval is en
Opdrachtnemer dat vooraf had kunnen constateren, dan is
Opdrachtnemer zonder enig recht op bijbetaling en
termijnverlenging verplicht zijn werkzaamheden aan te
passen ten genoegen van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de)
Opdracht, een overschrijding van enige termijn, een
afwijking bij het inmeten of enige (andere) tekortkoming in
de uitvoering van de Opdracht constateert of verwacht, zal zij
Ludos projectmanagement daarvan onverwijld schriftelijk op
de hoogte stellen. Indien Opdrachtnemer nalaat aan deze
waarschuwingsplicht te voldoen, zal zij aansprakelijk zijn
voor de schade dientengevolge.
Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor
de uitvoering van de Opdracht benodigde vergunningen
en/of ontheffingen aan te vragen en zal zich aan de
voorwaarden en alle overige wettelijke voorschriften voor
het verkrijgen en behouden van deze vergunningen en/of
ontheffingen houden, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtnemer is gehouden voor de Opdracht passende
maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan
personen, zaken en het milieu.
Bij aankomst op het werkterrein dient Opdrachtnemer en/of
zijn personeel in het bezit te zijn van een geldig
legitimatiebewijs, bijvoorbeeld paspoort of Nederlandse
identiteitskaart, hetgeen bij elk bezoek op verzoek getoond
moet kunnen worden. Bij gebreke daarvan kunnen zij zonder
meer van het Werk worden verwijderd zonder dat
Opdrachtnemer hieraan enige aanspraak kan ontlenen.
Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever een overzicht te
verstrekken van de namen, adressen, BSN/Sofinummers,
loongegevens en alle andere door Opdrachtgever verzochte
gegevens van alle, dag tot dag door Opdrachtnemer aan het
werk gestelde werknemers. Opdrachtnemer is gehouden om
aan Opdrachtgever inzage te verstrekken in haar
administratie.

Artikel 7 – Materiaal en transport
7.1
Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering
van de Opdracht noodzakelijke materiaal, waaronder
gereedschappen en hulpmiddelen. Dit materiaal dient te
voldoen aan de wettelijke (veiligheids) voorschriften die ten
tijde van de uitvoering van de Opdracht gelden. Ludos
projectmanagement noch Opdrachtgever zijn gehouden
gereedschappen, materiaal of andere eigendommen van
Opdrachtnemer te bewaken. Opslag van gereedschappen,
materiaal of andere eigendommen van Opdrachtnemer op de
bouwplaats zijn voor eigen rekening en risico van
Opdrachtnemer.
7.2
Alle zaken en bescheiden die Opdrachtgever of Ludos
projectmanagement aan Opdrachtnemer ten behoeve van de
voorbereiding en uitvoering van de Opdracht ter beschikking
stelt, blijven eigendom van Opdrachtgever of Ludos
projectmanagement en mogen uitsluitend door
Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de
Opdracht gebruikt worden.
7.3
Alle kosten in verband met het vervoer van zaken ten
behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zoals emballage,
lossen en laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is verplicht zich voldoende te verzekeren
tegen risico’s die zich kunnen voordoen gedurende het
transport.

7.4

7.5

7.6
7.7

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies
van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens het transport
en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door
ondeugdelijke verpakking.
De levering van zaken vindt plaats volgens de
leveringsconditie ‘franco inclusief rechten’. Bij de te leveren
zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient
het ordernummer van Ludos projectmanagement vermeld te
zijn alsmede het artikelnummer, de aantal(len) en de
omschrijving(en). Bij leveringen dient door Opdrachtnemer
per order een aparte paklijst te worden gehanteerd.
De Opdrachtnemer zal ten alle tijden zelf de zaken in
ontvangst nemen op de overeengekomen plaats en tijd van
levering.
Met de aanvoer van materiaal op het Werk ten behoeve van
een Opdracht gaat het eigendom, doch niet het risico over op
Opdrachtgever. Het risico blijft bij Opdrachtnemer tot het
ogenblik van de oplevering van het gehele Werk of een deel
van het Werk waarvan het materiaal van Opdrachtnemer
deel uitmaakt. Opdrachtnemer verplicht zich om dit risico
adequaat te verzekeren.

Artikel 8 – Het werk
8.1
Opdrachtnemer is verplicht om een door Ludos
projectmanagement ter beschikking gestelde werkplek
schoon en opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor
de uitvoering van de Opdracht een onroerende zaak dient te
betreden, is zij verplicht deze onroerende zaak schoon en
opgeruimd achter te laten. Opdrachtnemer zal passende
maatregelen nemen om beschadigingen aan werkplekken en
onroerende zaken die zij ter zake van de uitvoering van
Opdracht dient te betreden te voorkomen.
8.2
Tijdens het uitvoeren van de Opdracht dient op het
werkterrein steeds een leidinggevende functionaris
aanwezig te zijn die bevoegd is Opdrachtnemer in alle
aangelegenheden met betrekking tot de Opdracht te
vertegenwoordigen. Deze functionaris dient zich bij iedere
aanvang of beëindiging van de uitvoering van de Opdracht te
melden bij de Projectmanager.
8.3
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om vluchtwegen
geheel of gedeeltelijk te versperren.
8.4
Hekken en overige afzettingen mogen alleen verwijderd of
verplaatst worden als de Projectmanager hiervoor
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het terugplaatsen
van bovenbedoelde voorzieningen is geheel ter
verantwoording, voor rekening en risico van de partij die
deze voorzieningen heeft verplaatst of verwijderd. Het
verwijderen, verplaatsen of toevoegen van
verkeersvoorzieningen is alleen toegestaan na schriftelijke
goedkeuring van de Projectmanager.
8.5
De Projectmanager dient voorafgaand aan het aanvoeren van
gevaarlijke stoffen op de bouwplaats hiervan op de hoogte te
worden gesteld. Kennis van toepassing, gevaar en opslag van
gevaarlijke stoffen is de verantwoording van
Opdrachtnemer. De aanwezigheid van productinformatie is
de verantwoording van Opdrachtnemer. Gasflessen mogen
niet in gebouwde onroerende zaken worden opgeslagen en
dienen gebeugeld te worden. Opslag geschiedt op aanwijzing
van de Projectmanager.
8.6
Het tijdelijk geheel of gedeeltelijk versperren van
bouwwegen, in- of uitritten dient in overleg met de
Projectmanager plaats te vinden.
8.7
Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor elektriciteit,
water en gas.
8.8
Plaatsing van containers ten behoeve van afval en opslag
dient door Opdrachtnemer verzorgd te worden. Plaatsing
dient te geschieden in overleg met Ludos
projectmanagement. De kosten voor het gebruik van door
Ludos projectmanagement ter beschikking gestelde
containers zullen worden doorbelast.
8.9
Afgekeurde zaken dienen door Opdrachtnemer op eerste
aanzegging van Ludos projectmanagement van het Werk te
worden verwijderd en onverwijld voor rekening van
Opdrachtnemer te worden vervangen. Indien
Opdrachtnemer in gebreke blijft zulks na te komen, zal dit
worden uitgevoerd door Ludos projectmanagement voor
rekening van Opdrachtnemer.
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8.10

Het toezicht van Ludos projectmanagement op de uitvoering
van de Opdracht laat de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid voor de uitvoering van de Opdracht van
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever conform de eisen van
een goed en deugdelijk Werk en de bepalingen van de
Opdracht onverlet. Dit geldt ook voor inspecties, keuringen –
hoe ook genaamd – en betalingen door of namens
Opdrachtgever.

Artikel 9 - Planning
9.1
De Planning is vastgelegd in de door Partijen goedgekeurde
Inkooporder.
9.2
De exacte data en tijdstippen van montage en oplevering
zullen in het periodiek tussen Ludos projectmanagement en
Opdrachtnemer te houden coördinatieoverleg
overeenkomstig de geldende planning vastgesteld worden.
Dit zal in overleg met Opdrachtgever geschieden.
Opdrachtnemer dient in haar planning rekening te houden
met de werkzaamheden die derden uitvoeren en die enig
verband houden met de Opdracht.
9.3
Bij versnelling of vertraging zal Opdrachtnemer zich aan de
redelijkerwijs door Ludos projectmanagement gewijzigde
planning aanpassen zonder hiervoor aanspraak te maken op
enige vergoeding van kosten.
Artikel 10 – Vergoeding en kosten
10.1
De Vergoeding voor de Opdracht is vastgelegd in de door
Partijen goedgekeurde Inkooporder.
10.2
Alle prijzen genoemd in prijsopgaven zijn exclusief BTW,
tenzij schriftelijke anders vermeld in de Inkooporder.
10.3
Wijzigingen in lonen, belastingen en andere
kostprijsbepalende factoren kunnen niet leiden tot een
aanpassing van de Vergoeding naar boven. Opdrachtnemer is
verplicht de Vergoeding aan te passen overeenkomstig
wijzigingen in lonen, belastingen en andere
kostprijsbepalende factoren die een kostprijs verlagend
effect hebben.
10.4
Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van een
prijsopgave of aanbiedingen aan Opdrachtgever in verband
met een uitbreiding of wijziging van de Opdracht. Noch zal
Opdrachtnemer met Opdrachtgever andere afspraken maken
of regelingen treffen omtrent aangelegenheden die de
Opdracht betreffen. Opdrachten of aanwijzingen van
Opdrachtgever zullen door Opdrachtnemer eerst na
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden
uitgevoerd.
10.5
Meer- en minderwerk en wijzigingen mogen slechts door
Opdrachtnemer worden verricht na schriftelijke goedkeuring
van Opdrachtgever.
10.6
Verzoeken voor opdrachten, meer- en minderwerk en
wijzigingen dienen door Opdrachtnemer bij Ludos
projectmanagement te worden ingediend, waarbij de
bepalingen van de initiële Opdracht van toepassing zijn.
10.7
Opdrachtfacturen dienen, na uitvoering van de
werkzaamheden, binnen 14 kalenderdagen te worden
ingediend. Opdrachtfacturen en contractfacturen dienen op
naam te worden gesteld van Opdrachtgever, e.a. conform de
bij de bestelling meegeleverde facturatie instructie. Deze
facturen dienen vervolgens te worden verzonden naar
administratie@stoneprojectmanagement.com
De opdrachtfactuur dient:
gedagtekend en genummerd en voorzien van het
inkoopnummer te zijn;
wanneer sprake is van termijnbetalingen, de
desbetreffende termijn te vermelden;
de naam en adres van Opdrachtgever te vermelden;
naam en adres van Opdrachtnemer vermelden;
een duidelijke omschrijving van het betreffende
aangenomen werk of meerwerk;
(indien van toepassing) de omzetbelasting apart te
vermelden;
het nummer of kenmerk van de opdracht te vermelden.
10.8
Opdrachtfacturen moeten altijd gespecificeerd zijn naar
verrichte werkzaamheden/diensten zoals omschreven in de
Inkooporder. Opdrachtnemer wordt verplicht de gewerkte
uren te specificeren bij de factuur. Opslagen mogen niet in
rekening worden gebracht.

10.9

10.10

Ten overvloede geldt dat de betaling van de factuur altijd
voor rekening van Opdrachtgever is. Ludos
projectmanagement kan nooit door Opdrachtnemer
aansprakelijk worden gesteld voor een tekortschieten in de
betaling door Opdrachtgever.
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen,
geschiedt betaling aan Opdrachtnemer uiterlijk 30 dagen na
de definitieve goedkeuring van het Werk of - indien deze
datum later verstrijkt - uiterlijk 30 dagen na ontvangst van
de opdrachtfactuur als hiervoor in artikel 10.7 bedoeld.

Artikel 11 – Einde opdracht en oplevering
11.1
Opdrachtnemer zal de oplevering van het Werk tijdig
aankondigen aan Ludos projectmanagement door een
schriftelijke tot Ludos projectmanagement gerichte
kennisgeving, waarin wordt medegedeeld op welke dag naar
het oordeel van Opdrachtnemer het Werk voltooid zal zijn.
Hierbij dient de schriftelijke tussen Partijen
overeengekomen planning in acht te worden genomen.
11.2
Nadat Ludos projectmanagement een kennisgeving, zoals
hiervoor in artikel 11.1 bedoeld, heeft ontvangen, deelt
Ludos projectmanagement aan Opdrachtnemer schriftelijk
mede op welke datum en tijdstip na de voltooiing van het
Werk de opneming plaatsvindt. Nadat het Werk is
opgenomen, wordt door Ludos projectmanagement aan
Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn schriftelijk
medegedeeld of het Werk al dan niet is goedgekeurd. Indien
het Werk niet is goedgekeurd zal Ludos projectmanagement
met redenen omkleed schriftelijk aangeven wat de reden van
onthouding van goedkeuring is. Opdrachtnemer zal in dat
geval de gebreken binnen een redelijke termijn na de
mededeling van Ludos projectmanagement herstellen, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien
Opdrachtnemer nalaat binnen deze termijn de gebreken op
te heffen, zal Opdrachtgever de gebreken voor rekening van
Opdrachtnemer door een derde laten verhelpen.
11.3
Ieder der Partijen is bevoegd de Opdracht door
aangetekende schriftelijke opzegging met onmiddellijke
ingang te beëindigen wegens een ernstige toerekenbare
tekortkoming door de andere Partij in de nakoming van de
voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een
ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen (waaronder
in geval van fraude) alsmede surseance van betaling of
faillissement van de andere Partij.
11.4
Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde stukken,
goederen en zaken die eigendom van Opdrachtgever zijn, na
het eindigen van de Opdracht onverwijld aan Opdrachtgever
ter hand stellen. Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde
stukken, goederen en zaken die eigendom van Ludos
projectmanagement zijn, na het eindigen van de Opdracht
onverwijld aan Ludos projectmanagement ter hand stellen.
Opdrachtgever zal alle in haar bezit zijnde goederen en zaken
die eigendom van Opdrachtnemer zijn, na het eindigen van
de Opdracht onverwijld aan Opdrachtnemer ter hand stellen.
11.5
Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen geldt een onderhoudstermijn van een
twaalf (12) maanden; ten aanzien van
installatiewerkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van
vierentwintig (24) maanden. Gedurende de
onderhoudstermijn zal Opdrachtnemer op eerste verzoek
van Opdrachtgever binnen twee weken voor eigen rekening
alle gebreken herstellen, onverminderd de uit de wet aan
Opdrachtgever toekomende rechten. Indien Opdrachtnemer
niet binnen voornoemde termijn de gebreken herstelt, is
Opdrachtgever gerechtigd om de gebreken voor rekening
van Opdrachtnemer te (laten) herstellen. Na herstel vangt
een nieuwe onderhoudsperiode aan van zes (6) maanden
vanaf de datum van herstel of vervanging.
11.6
De Inkooporder omvat mede de garanties die
Opdrachtnemer verstrekt ten gunste van Opdrachtgevers en
haar rechtsopvolgers.
Artikel 12 – Overmacht
12.1
Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van enige
verplichting uit hoofde van de Opdracht indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel
6:75 BW.
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12.2

Onder overmacht wordt verstaan een algemene of partiële
werkstaking welke langer dan 1 maand aaneengesloten
voortduurt, burgeroorlog, watersnood, epidemie,
wegblokkades, tenietgaan van het Werk door brand,
overstroming, ontploffing en storm, tenzij men dit had
kunnen voorzien en tijdig maatregelen had kunnen treffen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, vrijwaring en verrekening
13.1
Behoudens opzet of grove schuld is elke aansprakelijkheid
van Opdrachtgever voor eventuele schade die
Opdrachtnemer lijdt bij of in verband met de uitvoering van
de Opdracht uitgesloten. Voor de door Opdrachtnemer in
totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een
gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende
gebeurtenissen waarvoor Opdrachtgever rechtens
aansprakelijk is, heeft Opdrachtnemer recht op een
vergoeding:
a. indien Opdrachtgever voor die schade enige dekking onder
een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan
de door Opdrachtgever te verkrijgen verzekeringsuitkering;
b. indien Opdrachtgever voor die schade geen enkele dekking
onder een verzekering geniet, tot een bedrag gelijk aan de
Vergoeding.
13.2
Het in de artikelen 13.1 en 13.2 bepaalde geldt eveneens,
indien Opdrachtnemer schadevergoeding vordert op grond
van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
13.3
Indien één of meer derden van Opdrachtgever vergoeding
van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met
het Werk, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tegen die
vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren.
13.4
Indien zowel Opdrachtnemer als een derde of derden
schadevergoeding vorderen van Opdrachtgever in verband
met een door of vanwege Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verleende dienst, komt de door Opdrachtnemer zelf geleden
schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het
aan Opdrachtnemer te betalen schadebedrag reeds zelf, of na
vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende
schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 13.1 onder a dan
wel onder b vermelde limieten.
13.5
Opdrachtgever en/of Ludos projectmanagement zijn niet
aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door
vanwege Opdrachtnemer verstrekte onjuiste of onvolledige
informatie of vanwege de omstandigheid dat informatie
afkomstig van andere bronnen onjuist is.
13.6
Opdrachtgever en/of Ludos projectmanagement zijn niet
aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door
derden.
13.7
Alle schade en/of stagnatie ontstaan door storingen in
elektra en/of watervoorzieningen en/of andere
energievoorzieningen buiten de schuld van Opdrachtgever
en Ludos projectmanagement, geven nimmer reden tot
schadeclaims tegen Opdrachtgever en/of Ludos
projectmanagement.
13.8
Voor vermissing, verlies of beschadiging van
gereedschappen, materiaal of andere eigendommen van
Opdrachtnemer kunnen Opdrachtgever noch Ludos
projectmanagement door Opdrachtnemer aansprakelijk
worden gesteld.
13.9
Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te
dragen voor een afdoende verzekering die te allen tijde op
primaire basis zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid dekt voor schade, die bij of in verband met
de uitvoering van de Opdracht wordt toegebracht of
veroorzaakt, conform de voor het Werk gebruikelijke
bepalingen. Opdrachtnemer is verplicht om een kopie van de
polis op aanvraag te overleggen.
Artikel 14 - Vertrouwelijkheid
14.1
Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever en/of Ludos
projectmanagement verstrekte informatie, zoals de inhoud
van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van Opdrachtgever, op geen enkele wijze bekend
maken of aan derden verstekken, tenzij enige
(inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere
(beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.
14.2
Opdrachtgever en Ludos projectmanagement zijn gerechtigd
om aan relaties de naam van Opdrachtnemer en de
hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden.

14.3

Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel
aan door hen in te schakelen derden opleggen.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
15.1
Opdrachtgever behoudt alle rechten voor met betrekking tot
producten van de geest, welke Opdrachtgever gebruikt of
heeft gebruikt in het kader van de uitwisseling van de
Opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
15.2
Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten,
(model)contracten en andere geestesproducten van
Opdrachtgever en/ of Ludos projectmanagement, één en
ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of
te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer van Opdrachtgever en
Ludos projectmanagement voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft verkregen. Het is Opdrachtnemer
toegestaan stukken te vermenigvuldigen voor gebruik
binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het
doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging is
het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16 – Wet ter voorkoming van witwassen en financiering
van terrorisme
16.1
Opdrachtnemer bevestigt door goedkeuring van de
Inkooporder dat zij of haar medewerkers op geen enkele
wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of
financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(“Wwft”).
16.2
Opdrachtnemer zal zich gedurende de duur van de Opdracht
onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.
16.3
Opdrachtnemer is gehouden om tijdig alle relevante
gegevens ter beschikking te stellen door Opdrachtgever
redelijkerwijs benodigd om te kunnen voldoen aan haar
mogelijke verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.
Artikel 17 – Wet ketenaansprakelijkheid
17.1
Opdrachtnemer verplicht zich om, indien dit van toepassing
is op de verstrekte Opdracht, alle medewerking te verlenen,
informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en
instructies op te volgen, die door Opdrachtgever op
administratief gebied gewenst wordt in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid waaronder het verstrekken van de
benodigde bescheiden ten gevolge van de op Opdrachtnemer
rustende identificatieplicht voor degenen die op het project
werkzaam zijn.
17.2
De Opdracht wordt verstrekt onder de opschortende
voorwaarde dat Opdrachtgever door Opdrachtnemer voor
aanvang van het Werk in het bezit is/wordt gesteld van
verklaringen inzake het betalingsgedrag van Opdrachtnemer
jegens de belastingdienst. Deze verklaringen mogen niet
ouder zijn dan twee maanden en dienen voorts, zolang de
Opdracht in uitvoering is, maandelijks aan Opdrachtgever te
worden overlegd.
17.3
Opdrachtnemer verplicht zich in het bijzonder tot het met
Opdrachtgever in voorkomende gevallen sluiten van een
overmakingovereenkomst als genoemd in de
Uitvoeringsregeling inleners-, keten-, en
opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004 en verplicht de regels
dienaangaande na te leven.
17.4
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om van elke door
Opdrachtnemer ingediende nota een procentueel deel ter
grootte van de helft van het voor die Opdracht gehanteerde
procentuele loonkostenbestanddeel, als zijnde bestemd voor
af te dragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies,
rechtstreeks over te maken naar een ten name van
Opdrachtnemer gestelde G-rekening als bedoeld in
Uitvoeringsregeling inleners-, keten-, en
opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004 dan wel rechtstreeks
over te maken aan de ontvanger der belastingen dan wel
door betaling op de depotrekening ten name van
Opdrachtnemer. Zodra de mogelijkheid bestaat om een
depotrekening bij de belastingdienst aan te houden, zal deze
depotrekening in de plaats treden van de G-rekening.
Opdrachtgever wordt jegens Opdrachtnemer door deze
betalingen gekweten.

Algemene inkoopvoorwaarden
17.5

17.6

17.7

Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een door
Opdrachtnemer opgegeven procentueel
loonkostenbestanddeel bij onvoldoende aannemelijkheid
naar eigen inzicht in redelijkheid aan te passen.
Opdrachtnemer verplicht zich om aan zijn verplichtingen tot
afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting
ter zake het opgedragen werk, stipt te voldoen en de
eventueel van toepassing zijnde CAO na te leven. Alle voor
Opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) door nalatigheid
van Opdrachtnemer uit de Wet Ketenaansprakelijkheid
voortvloeiende schaden en kosten dienen op eerste
schriftelijke aanmaning, zonder dat enige ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst is vereist, volledig met wettelijke
rente door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever of diens
rechtsopvolger(s) te worden vergoed.
Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat wordt voldaan
aan de bepalingen in en de verplichtingen van Opdrachtgever
uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet, het
Arbobesluit, de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), Wet op de
identificatieplicht (WIP), de Wet aanpak schijnconstructies
(WAS) en overige relevante regelgeving en Opdrachtnemer
vrijwaart Opdrachtgever ter zake van de realisering van het
Werk voor alle eventuele boetes en/of andere sancties aan
Opdrachtgever door of namens de Inspectie SZW (voorheen:
Arbeidsinspectie) of enig ander daartoe bevoegd orgaan in
verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding
van voornoemde regelgeving.

Artikel 18 - Mensenrechten
18.1
Opdrachtnemer garandeert dat hij bekend is met “The United
Nations Universal Declaration of Human Rights” en de hieruit
op hem rustende verplichting om mensenrechten te
respecteren en tevens een goed voorbeeld te stellen hoe
kinderarbeid en mensenhandel evenals vrijheidsbeperking
en discriminatie kan worden voorkomen. Opdrachtnemer zal
zich conformeren aan de wettelijke verplichtingen ten
aanzien van arbeidsduur en loon.
18.2
Opdrachtnemer stemt er mee in dat wanneer hem signalen
bereiken dat er mogelijk sprake is van een schending van
mensenrechten, hij direct Opdrachtgever en/of Ludos
projectmanagement hierover zal informeren.
Artikel 19 – Toepasselijkheid rechten en geschillen
19.1
Op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing.
19.2
Alle geschillen tussen Partijen, voortvloeiende uit of verband
houdend met de Opdracht, daaronder begrepen geschillen
omtrent Vergoeding, kosten en de nakoming van
betalingsverplichtingen, zullen in eerste aanleg worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

