ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEHOREND
TOT DE MULLERAFBOUWGROEP (“MAG”)

Deel 1:
Algemene inkoopvoorwaarden voor levering van zaken, onderaanneming van werken en inhuur van
diensten.
§ A: Algemene bepalingen ten aanzien van iedere inkoop-relatie.
§ B: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op inkoop van Producten.
§ C: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op onderaanneming van werken.

§ D: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A van toepassing zijn op inhuur van diensten,
daaronder begrepen de inlening van (uitzend)krachten.
Deel 2:
Algemene verkoopvoorwaarden voor het aanvaarden van opdrachten.
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DEEL 1 - ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
§ A.

Algemene bepalingen ten aanzien van iedere inkoop-relatie

1.1

Toepasselijkheid

1.1.1

In deze algemene inkoopvoorwaarden (“Algemene Inkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1.2

(a)

MAG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muller Afbouwgroep B.V.,
gevestigd te Eindhoven, danwel (één of meerdere van) de overige tot haar in concernverband
staande vennootschappen, zijnde: SRA Systeem Realisatie Afbouw B.V., Muller Complete
Afbouw B.V., SRI Systeem Realisatie Interieur B.V., Van der Krieken Afbouw Groep B.V., Van
der Krieken Engineering B.V., Element Binnenafbouw B.V., De Jong Complete Afbouw B.V. en
Helmond Hout B.V., alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, een en
ander zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

(b)

Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon van wie MAG Producten of Diensten afneemt
of aan wie MAG anderszins enige opdracht verstrekt, hieronder begrepen de onderaanneming
van werken (in opdracht van MAG), de levering van Producten (aan MAG) en/of de inhuur van
Diensten (door MAG), waaronder begrepen het inlenen van personeel (door MAG);

(c)

Gebrek: iedere afwijking van de door Contractant (aan MAG) te leveren Producten of te
verrichten diensten, waaronder begrepen de inlening van personeel door MAG (hierna:
“Diensten”) van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de
Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

(c)

Offerte-aanvraag: ieder verzoek van MAG aan Contractant tot het doen van een aanbieding,
ongeacht de vorm waarin dat verzoek geschiedt;

(d)

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen (één of meerdere tot de) MAG(-groep
behorende vennootschap(pen)) en Contractant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die
overeenkomst, hieronder ook begrepen iedere opdracht door MAG aan de Contractant verstrekt
tot het verrichten van een Prestatie, waaronder begrepen het sluiten van een onderaannemingsovereenkomst (“OAK”) en de overeenkomst strekkende tot de inlening van
personeel/uitzendkrachten middels een inleenovereenkomst;

(e)

Prestatie: de door de Contractant te leveren Producten of diensten (“Diensten”) dan wel te
verrichten werken of werkzaamheden;

(f)

Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan MAG (af)geleverde of (af) te leveren
zaken, ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (af)levering van die zaken dan wel (mede)
het verrichten van Diensten omvat;

(f)

Specificatie: de omschrijving, productsheet, of tekening van aan MAG te leveren zaken of
diensten, die wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Overeenkomst. Bij gebreke
hiervan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de
branche algemeen, gebruikelijk is.

De bepalingen in § A van deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben betrekking op alle Offerteaanvragen en alle Overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.1.1 onder (d), waarbij MAG, althans één
of meerdere van de tot de MAG-groep behorende bedrijven aan de Contractant een opdracht
verstrekt/verstrekken, danwel van de Contractant diensten en/of zaken betrekt. In het geval een beding
in een bepaalde afdeling tegenstrijdig is met een beding in een andere afdeling, prevaleert het beding
in de afdeling die specifiek betrekking heeft op de betreffende Offerte aanvraag, Order of
Overeenkomst.
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1.1.3

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle Offerte-aanvragen en alle
Overeenkomsten uitsluitend deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene (verkoop)voorwaarden van de Contractant. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractant wordt door MAG uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

1.1.4

De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of het anderszins onafdwingbaar zijn van een
beding in deze Algemene Inkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact.
Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de
strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

1.1.5

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Afwijkingen van en
aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende
Overeenkomst.

1.2

Totstandkoming Overeenkomst

1.2.1

Uitsluitend een door MAG getekende Overeenkomst of door MAG verzonden opdrachtbevestiging
heeft de contractuele gebondenheid van MAG tot gevolg. De Contractant die een aanvang maakt
met de uitvoering van een Overeenkomst voordat hij een door MAG getekende Overeenkomst of
opdrachtbevestiging heeft ontvangen, doet dit voor eigen rekening en risico.

1.2.2

Alle offertes en aanbiedingen van Contractant zijn voor MAG vrijblijvend en kosteloos. Offertes van
Contractant zijn (prijs)vast en bindend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij
de Offerte een langere geldigheidsduur vermeldt.

1.2.3

Contractant kan geen van haar rechten en plichten overdragen aan een derde, tenzij MAG hiertoe
schriftelijk toestemming heeft verleend. Wordt toestemming verleend, dan draagt Contractant er
zorg voor dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op de derde-partij. De
overdraagbaarheid van vorderingen op MAG, waaronder vorderingen die betrekking hebben op het in
de aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale premies, en waarvoor Contractant
(bijvoorbeeld) ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, en de overige bevoegdheid
deze vorderingen te bezwaren en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten
als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

1.3

Facturatie / Betaling

1.3.1

Facturen dienen duidelijk alle door MAG en Contractant overeengekomen gegevens te bevatten,
waaronder in ieder geval:
(a) de datum van overhandiging dan wel verzending;
(b) een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt
geïdentificeerd;
(c) de naam en adres van MAG;
(d) de naam en adres van Contractant;
(e) het nummer van de Overeenkomst;
(f)
omschrijving van de werkzaamheden en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur
betrekking heeft;
(g) het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
(h) een opgave of de verleggingsregeling m.b.t. de omzetbelasting van toepassing is en zo ja, het
bedrag van de omzetbelasting;
(i)
vermelding btw-identificatienummer van Contractant;
(j)
vermelding btw-identificatienummer van MAG als de btw-afdracht naar de opdrachtgever van
MAG is verlegd;
(k) vermelding van factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in
eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen.
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Facturen dienen voorts te voldoen aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt. De
facturering vindt plaats aan de hand van de door de projectleider goedgekeurde en ondertekende
urenstaten en/of formulier “urenregistratie”. Facturen die niet voldoen aan de hiervoor genoemde
vereisten zullen door MAG niet worden betaald en onder opgave van redenen aan Contractant worden
geretourneerd.
1.3.2

Tenzij anders overeengekomen en tenzij door MAG over de kwaliteit, kwantiteit of prijs van de
geleverde Prestatie wordt geklaagd, vindt betaling plaats binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst
van de factuur die voldoet aan de in artikel 1.3.1 gestelde eisen, althans, voor zover dat later is, na
het moment waarop de door Contractant uit te voeren Prestatie volledig is uitgevoerd en door MAG is
aanvaard. Betaling houdt in geen enkel opzicht in dat MAG de Prestatie heeft aanvaard en/of afstand
doet van het recht om op de wijze van uitvoering van de Overeenkomst terug te komen. Betaling
ontslaat de Contractant niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid waartoe zij
volgens de Overeenkomst of daarbuiten gehouden is.

1.3.3

Tenzij anders overeengekomen, worden door MAG geen vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen
gedaan. In geval van vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen dient de Contractant op eerste verzoek
van MAG ten behoeve van MAG een bankgarantie af te geven, dan wel is Contractant verplicht op
andere wijze zekerheid te stellen voor de vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen.

1.3.4

MAG is gerechtigd aan Contractant verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die MAG te
vorderen heeft van de Contractant en/of van andere tot het MAG-concern behorende
vennootschappen (groepsmaatschappijen), uit welke hoofde dan ook. Om diezelfde reden zal MAG
de aan Contractant verschuldigde betalingen bevrijdend kunnen betalen aan één of meer andere
groepsmaatschappijen, waarbij die groepsmaatschappij(en) het aldus ontvangene in mindering zullen
brengen op hun vordering(en) op de Contractant.

1.3.5

MAG behoudt zich het recht voor betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer blijkt
dat de Contractant op enigerlei wijze niet voldoet aan of dreigt te kort te schieten in het voldoen
van haar contractuele en/of wettelijke verplichtingen, zonder dat een ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst is vereist.

1.4

Tekortkoming / Ontbinding / Schadevergoeding

1.4.1

Indien Contractant de Overeenkomst niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering van de
Prestatie wordt overschreden of wanneer in redelijkheid niet kan worden aangenomen dat Contractant
de Overeenkomst tijdig en behoorlijk zal uitvoeren, heeft MAG, onverminderd haar overige rechten,
het recht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst
met een enkele kennisgeving aan Contractant geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of Contractant
te verplichten de schade die MAG lijdt te vergoeden. Door de overschrijding van uitvoerings/leveringstermijnen, die voor (delen van) de Prestatie zijn vastgesteld, zal de Contractant in verzuim
zijn zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. MAG kan in dat geval de Overeenkomst
eenzijdig beëindigen via een schriftelijke kennisgeving.

1.4.2

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, toepassing van de schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Contractant, indien Contractant aan haar
crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt en/of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen, of (bij een natuurlijk persoon) bij zijn overlijden, of in geval van een juridische fusie van
Contractant, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Contractant in andere
handen komt, zullen de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten van
rechtswege zijn ontbonden, tenzij MAG binnen redelijke tijd nadat MAG bekend is geworden met het
betreffende feit, meedeelt de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk in stand te willen laten. MAG is
voorts gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen ten opzichte van
Contractant uit andere overeenkomsten dan wel uit anderen hoofde op te schorten.

1.4.3

Alle vorderingen die MAG in het geval bedoeld in artikel 1.4.1 en 1.4.2 op Contractant mocht hebben
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
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1.4.4

Uit hoofde van een ontbinding c.q. het intreden van enige ontbindende voorwaarde, heeft MAG het
recht alle door haar gedane betalingen als onverschuldigd van Contractant terug te vorderen. Voor
zover het ten tijde van de ontbinding enig eventueel reeds door Contractant gepresteerde niet voor
teruggave vatbaar is en overigens aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft Contractant recht op een
vergoeding op basis van de in redelijkheid vast te stellen waarde die het gepresteerde voor MAG heeft,
te verrekenen met hetgeen MAG terzake van de tekortkoming en/of de ontbinding van Contractant te
vorderen heeft. Voor zover teruggave mogelijk is, heeft MAG het recht het gepresteerde, hetzij te
behouden tegen een vergoeding als hiervoor bedoeld, hetzij aan Contractant te retourneren voor diens
rekening en risico.

1.4.5

Een ontbinding in het geval bedoeld in artikel 1.4.1 en 1.4.2, zal niet tot gevolg hebben dat rechten
van MAG als neergelegd in deze Algemene Inkoopvoorwaarden eindigen.

1.4.6

Onverminderd haar verdere rechten, is MAG gerechtigd aan Contractant in rekening te brengen alle
daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand
daaronder begrepen, door MAG in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso van enige
verschuldigd bedrag, dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Contractant.

1.4.7

Contractant vrijwaart MAG, haar personeel en door MAG ingeschakelde derden voor aanspraken
van derden tot vergoeding van vorenbedoelde schade van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

1.5

Uitbesteding

1.5.1

Contractant is verplicht de Overeenkomst zelf uit te voeren, tenzij MAG uitdrukkelijk schriftelijk heeft
toegestemd in uitbesteding, of aankoop bij derden, dan wel daartoe een schriftelijke opdracht heeft
verstrekt.

1.5.2

Contractant is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de
Overeenkomst, als betrof het zijn eigen Prestatie.
Contractant vrijwaart MAG tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de Overeenkomst
betrokken derden.

1.5.3
1.6

Intellectuele eigendomsrechten

1.6.1

MAG is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door uitvoering van
de Overeenkomst door de Contractant, waaronder intellectuele eigendomsrechten op tekeningen,
berekeningen en modellen. Indien en voor zover voor de vestiging en/of effectuering daarvan enige
nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Contractant MAG daarvan op de hoogte stellen en aan
MAG voor zijn rekening en risico steeds alle benodigde medewerking verlenen.

1.6.2

Contractant garandeert dat te verrichten Prestatie geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele
eigendom van derden en vrijwaart MAG en haar afnemers terzake van enige dergelijke inbreuk,
vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder
begrepen.

1.6.3

Indien door een derde jegens MAG een actie wegens inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen
of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, zal Contractant, onverminderd de rechten van MAG,
waaronder haar recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, op zijn kosten en
voor zijn rekening en risico:
(a)

alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het desbetreffende deel van) de Prestatie (door
MAG en/of een door MAG aan te wijzen derde) voort te zetten; of

(b)

(het desbetreffende deel van) de Prestatie vervangen en/of aanpassen, zodanig dat geen
inbreuk meer wordt gemaakt, waarbij sprake dient te zijn van een gelijkwaardige Prestatie.
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1.7

Geheimhouding en privacy

1.7.1

Contractant zal alle gegevens en/of informatie die zij in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst verkrijgt, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van MAG aan
derden bekend maken, met uitzondering van derden die door haar bij de uitvoering van de opdracht
worden ingeschakeld. Contractant zal met zulke derden eenzelfde geheimhoudingsbeding
overeenkomen en staat ervoor in dat deze derden zich houden aan hun geheimhoudingsplicht.

1.7.2

De wijze waarop MAG omgaat met door Contractant verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de
privacyverklaring van MAG, die op eerste verzoek door MAG aan Contractant wordt verzonden.

1.8

Toepasselijk recht en geschillen

1.8.1

Op de rechtsverhouding tussen MAG en Contractant is, met inachtneming van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.8.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is
uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8.3

De Rechtbank Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch) is exclusief bevoegd kennis te nemen van
geschillen tussen partijen.

1.8.4

Het in artikel 1.8.3 bepaalde laat onverlet het recht van MAG het geschil voor te leggen aan de volgens
normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

1.8.5

Titels van de bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden dienen slechts de leesbaarheid en
hebben inhoudelijk geen enkele betekenis.

§ B.

Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op de levering van
Producten

1.9

Specificatie

1.9.1

Contractant is verplicht de Overeenkomst strikt volgens de Specificatie en overigens met inachtneming
van de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

1.9.2

MAG heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in
de Specificatie, dan wel na uitvoering van de Overeenkomst extra levering van Producten te
verlangen.

1.9.3

Contractant verklaart zich op voorhand bereid om, overigens onder dezelfde voorwaarden, de in artikel
1.9.2 bedoelde gewijzigde Overeenkomst uit te voeren en/of Producten te leveren.

1.9.4

Indien de prestaties die Contractant op grond van de wijzigingen moet verrichten worden verminderd,
is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt.

1.9.5

Indien als gevolg van de in artikel 1.9.4 bedoelde wijzigingen de Prestatie die Contractant op grond
van de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake
van meerwerk waarvoor Contractant een vergoeding zal ontvangen. Tot meerwerk worden niet
gerekend additionele werkzaamheden die Contractant had kunnen voorzien toen hij de Overeenkomst
aanvaardde. Indien Contractant meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal hij geen
begin maken met het uitvoeren daarvan voordat hij een offerte heeft uitgebracht met betrekking tot de
omvang van het door hem ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk, en de hieraan
verbonden kosten voor MAG. Contractant zal geen begin maken met de uitvoering van meerwerk,
alvorens hij schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van MAG heeft ontvangen.
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1.9.6

In redelijk overleg wordt in geval van meerwerk c.q. minderwerk de datum van aflevering van de
Producten opnieuw vastgesteld.

1.9.7

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs en/of termijnen voor het meer- en/of
minderwerk, wordt dat beschouwd als een geschil als bedoeld in artikel 1.8.3. In afwachting van de
beslissing van zodanig geschil is Contractant, indien MAG dit wenst, voorlopig gehouden de
Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de door MAG gewijzigde Specificatie.

1.10

Levering / Risico / Verzekering

1.10.1

De overeengekomen termijn, of enige met inachtneming van artikel 1.11 vastgestelde nadere termijn,
waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, is voor MAG van essentieel belang en staat
vast. Contractant is in verzuim door de enkele overschrijding van met MAG overeengekomen
tijdstippen waarop de Prestatie(s) moet(en) worden verricht. Een eventueel voor dit geval
overeengekomen boete doet niet af aan de eventuele verplichting tot volledige schadevergoeding van
Contractant. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaat MAG met meer of minder leveringen
en/of deelleveringen niet akkoord.

1.10.2

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien uit de aard van de Overeenkomst anders
voortvloeit, geschiedt levering van de door MAG bestelde Producten franco inclusief rechten (DDP als
bedoeld in de Incoterms 2010) op het door MAG aangegeven tijdstip en aan het door MAG opgegeven
afleveradres. Indien geen tijdstip en/of geen afleveradres is aangewezen in de Overeenkomst of
opdrachtbevestiging, dient Contractant hierover contact op te nemen met MAG. Contractant is
verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede
voor beveiliging en voor behoorlijk vervoer. Eventuele door MAG opgegeven markeringen dienen
tevens voldoende duidelijk en zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht. Contractant dient de
Producten te voorzien van een duidelijk zichtbare pakbon of vrachtbrief.

1.10.3

De levering geschiedt geheel voor risico van Contractant, ook indien deze bij de uitvoering van enige
afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van MAG. In geval personeel van MAG
behulpzaam is bij de lossing, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid en voor risico van de
Contractant. Indien de te leveren Producten door of namens MAG worden afgehaald, dient Contractant
hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

1.10.4

Leenemballage wordt voor rekening en risico van Contractant aan Contractant geretourneerd.
Contractant is verplicht verpakkingen en/of afval kosteloos retour te nemen.

1.10.5

MAG is gerechtigd de te leveren Producten niet in ontvangst te nemen, indien aan de voorschriften en
bepalingen, zoals vermeld in dit artikel niet is voldaan. Eventuele bescheiden, zoals certificaten,
instructieboeken, productinformatiebladen en dergelijke behoren tot de levering en dienen daarmee
gelijktijdig of eerder te worden geleverd.

1.10.6

Voor schade aan de Producten van welke aard dan ook, al dan niet door of verbandhoudende met het
transport door MAG geleden, is Contractant aansprakelijk.

1.10.7

Contractant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de financiële
gevolgen van aansprakelijkheid jegens MAG, haar afnemers en derden. Op verzoek is Contractant
verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappij aan MAG ter
beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. De vereiste
verzekering voor of met betrekking tot de aansprakelijkheid van Contractant en zijn personeel,
daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke (risico) aansprakelijkheid jegens MAG, haar afnemers en/of derden, kent een
verzekerd bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen euro) per
gebeurtenis.
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1.11

Uitstel van levering

1.11.1

MAG heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Contractant de
levering van bestelde Producten uit te stellen voor een periode van ten hoogste negentig (90) dagen.

1.11.2

Indien MAG gebruik maakt van het in artikel 1.11.1 bedoelde recht, zal Contractant voor zijn rekening
en risico eventuele Producten op een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve van MAG opslaan,
verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde kwaliteitsverlies tegen te gaan.

1.12

Prijs

1.12.1

De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn vaste prijzen en zijn inclusief alle kosten, hoe ook
genaamd. Dit geldt ook in het geval van in de Overeenkomst niet-voorziene omstandigheden, in welke
vorm dan ook, die leiden tot een wijziging van prijsbepalende factoren. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, zijn bij de prijzen van de te leveren Producten in elk geval inbegrepen de kosten
van een deugdelijke verpakking en van aflevering op de overeengekomen plaats van levering. De
prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro's en zijn exclusief btw.

1.13

Overgang van eigendom

1.13.1

MAG verkrijgt de eigendom van bestelde Producten op het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd
of zoveel eerder als (anderszins) juridische levering plaatsvindt. Contractant draagt het risico van
beschadiging of verlies van bestelde Producten.

1.13.2

In afwijking van het in artikel 1.13.1 bepaalde verkrijgt MAG in het geval bedoeld in artikel 1.11.2 de
eigendom van de bestelde Producten op het moment waarop deze voor haar worden opgeslagen.

1.13.3

Indien vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen zijn overeengekomen, dan wel MAG op andere
gronden geheel of gedeeltelijk heeft betaald voor nog niet geleverde of nog niet gereedgekomen
Producten, verkrijgt MAG krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een
nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle Producten, grondstoffen, halffabricaten en
materialen die Contractant gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of daartoe bestemt.
Contractant is gehouden de bedoelde Producten, grondstoffen, halffabricaten en materialen geheel
vrij van lasten en rechten van derden te verwerven en ten behoeve van MAG afgezonderd te houden.

1.13.4

Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 1.13.1 blijft na een eigendomsovergang krachtens artikel
1.13.2 of 1.13.3 onverminderd van kracht.

1.13.5

Contractant heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot bestelde Producten.

1.14

Keuring en herstel

1.14.1

MAG kan, maar is niet verplicht, de geleverde Producten na levering keuren.

1.14.2

Aanvaarding van Producten heeft geen andere betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van MAG
de uiterlijke staat van de Producten in overeenstemming is met de Overeenkomst. In het bijzonder
staat aanvaarding niet in de weg aan een later beroep door MAG op niet-naleving door Contractant
van diens in artikel 1.16 genoemde garantieverplichting of enige andere verplichting jegens MAG.

1.14.3

Ingeval MAG de Producten afkeurt of indien naderhand blijkt dat zij niet voldoen aan de in de
Overeenkomst of deze Algemene Inkoopvoorwaarden gestelde eisen, is Contractant, zonder dat enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, gehouden op eerste verzoek en naar
keuze van MAG, binnen vijf (5) werkdagen:
(a)
de betreffende geleverde Producten te herstellen;
(b)
per omgaande voor kosteloze vervanging van de betreffende geleverde Producten zorg te
dragen; of
(c)
de risico’s en kosten van herstelwerkzaamheden door MAG en/of door derden te vergoeden,
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een en ander onverminderd de overige rechten van MAG, zoals het recht om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden respectievelijk te annuleren. Vanaf het moment dat MAG de
afkeuring meldt aan Contractant, gaat het risico van het afgekeurde Product over op Contractant.
1.14.4

1.14.5

Bijkomende kosten, zoals vervoerskosten, opslagkosten en reis- en verblijfkosten, zullen voor
rekening van Contractant zijn. Na onderling overleg bepaalt MAG in redelijkheid op welke wijze en
binnen welke termijn het verhelpen en/of herstellen van de Gebreken en/of tekortkomingen dient te
geschieden. Naar redelijke keuze van MAG zullen de herstelwerkzaamheden hetzij op de plaats van
aflevering, hetzij elders worden uitgevoerd.
Wanneer vervanging of herstel van Producten als bedoeld in artikel 1.14.4 naar het redelijke oordeel
van MAG niet mogelijk is of Contractant niet binnen de door MAG gestelde termijn aan het in artikel
1.14.4 bedoelde verzoek voldoet, is Contractant gehouden de van MAG ontvangen bedragen aan
MAG terug te betalen, zonder dat Contractant het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem
toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen jegens MAG. MAG is alsdan gerechtigd het
nodige te doen of te laten doen en Contractant te belasten voor de daaraan verbonden kosten, daarbij
inbegrepen de extra uitgaven die MAG redelijkerwijs maakt ter verkrijging van vervangende Producten.

1.15

Inspectie voor aflevering

1.15.1

MAG heeft te allen tijde het recht, doch niet de verplichting, bestelde Producten voor aflevering, tijdens
bewerking, fabricage en/of opslag, te (doen) bezichtigen of beproeven. Contractant is gehouden
toegang te verschaffen tot haar werk- en bergplaatsen gedurende de tijden dat er wordt gewerkt
en kosteloos alle noodzakelijke inlichtingen en medewerking te verschaffen.

1.15.2

MAG zal Contractant tijdig op de hoogte stellen van door MAG uit te voeren tests. Contractant heeft
het recht deze tests bij te wonen of door een door hem aan te wijzen deskundige te doen bijwonen.

1.15.3

Ongeacht of MAG al dan niet gebruik heeft gemaakt van haar rechten uit hoofde van het bepaalde in
de twee voorgaande leden van dit artikel en ongeacht wat de uitkomst is van de aldaar bedoelde
bezichtigingen en tests, blijft Contractant zelf ten volle verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van
de Overeenkomst.

1.15.4

MAG zal binnen bekwame tijd na ontdekking van een Gebrek tijdens de in dit artikel bedoelde
inspectie, van dat Gebrek melding maken, waarbij een termijn van zes (6) maanden te allen tijde als
binnen bekwame tijd wordt aangemerkt.

1.15.5

Zaken en/of materialen van MAG die zich bevinden op het terrein van Contractant of enige
onderaannemer van Contractant, worden door Contractant identificeerbaar gemaakt, bijvoorbeeld
door het nemen van foto’s, door te merken et cetera. Deze zaken en/of materialen blijven eigendom
van MAG.

1.16

Garantie

1.16.1

Contractant garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde Producten, alsmede dat het
volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt. Deze garantie omvat tenminste dat:
(a)
de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Overeenkomst is gesloten;
(b)
de Producten van goede kwaliteit zijn, en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking en
fabricage, alsmede vrij zijn van Gebreken en de veiligheid biedt die men daarvan mag
verwachten (onder meer als bedoeld in art. 6:186 BW);
(c)
de Producten wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en prestaties geheel in
overeenstemming zijn met de Specificatie en met eventuele andere monsters en tekeningen en
omschrijvingen van MAG;
(d)
alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de Producten en
de verpakkingen van de Producten stipt in acht zijn genomen;
(e)
de Producten overigens voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden
gesteld, waaronder begrepen dat de Producten voldoen aan de hoogste eisen van de binnen
de branche geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificeringen.
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1.16.2

Bestelde Producten worden in ieder geval, dus niet uitsluitend, als ondeugdelijk in de zin van artikel
1.16.1 aangemerkt, indien daaraan binnen zes (6) maanden na levering gebreken ontstaan.

1.16.3

Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van het recht op volledige vergoeding van kosten,
schade en rente van MAG, in dat de Gebreken die binnen zes (6) maanden na levering zijn ontstaan
op eerste verzoek van MAG door Contractant overeenkomstig artikel 1.14 onmiddellijk en volledig
worden hersteld, zo nodig door vervanging van de Producten of onderdelen daarvan.

1.16.4

Contractant garandeert de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen van de
Producten, gedurende vijf jaar nadat zij in gebruik zijn genomen of zeven jaar na aflevering, voor
zover in de Overeenkomst geen afwijkende garantieperiode is overeengekomen.

1.16.5

Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is MAG gerechtigd om de Producten
ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die Producten gedane betaling(en)
te verlangen of te eisen dat de Producten worden vervangen of kosteloos worden hersteld

1.16.6

Na herstel van Gebreken of vervanging van Producten vangt een nieuwe garantieperiode, als
omschreven in de overige leden van dit artikel, aan en garandeert Contractant ter zake van de
vervangen of herstelde Producten de deugdelijkheid als omschreven in artikel 1.16.1. Onder de
nieuwe garantie vallen ook die delen van de Producten waarop vervangen of gerepareerde delen
hun invloed kunnen uitoefenen.

§ C.

Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op de onderaanneming
van werken

1.17

Aanbiedingen / Vertegenwoordiging / Prijs

1.17.1

Contractant wordt geacht bij het ondertekenen van de (project)overeenkomst van
onderaanneming (“OAK”) volledig bekend te zijn met de aard van de werkzaamheden, alsmede de
geldende voorwaarden waaronder de werkzaamheden (“het werk”) moeten worden uitgevoerd en
met de bouwplaats, inclusief de daar geldende voorschriften en regels van de opdrachtgever van
MAG. De OAK wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het werk in kwestie aan MAG
wordt opgedragen en dat MAG gerechtigd is Contractant in te schakelen. MAG is bevoegd om afstand
te doen van deze opschortende voorwaarde, in welk geval de OAK terstond tot stand komt. Artikel
6:23 BW is niet van toepassing. Of de opschortende voorwaarde al dan niet is vervuld, staat ter vrije
beoordeling van MAG.

1.17.2

De in de OAK genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, vaste prijzen en zijn inclusief
alle kosten, hoe ook genaamd. Dit geldt ook in het geval van in de Overeenkomst niet-voorziene
omstandigheden, in welke vorm dan ook, die leiden tot een wijziging van prijsbepalende factoren. De
prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro's en zijn exclusief btw.

1.17.3

Contractant zal de OAK of enige vordering of opbrengst daaruit niet overdragen en geen onderdelen van het werk in onderaanneming geven, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
MAG. Indien Contractant, na daartoe verkregen toestemming met inachtneming van het in deze
Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde, het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere
onderaannemer, dient zij daarvan een schriftelijk contract op te stellen en ervoor zorg te dragen dat
de voorwaarden als geformuleerd in de OAK en deze Algemene Inkoopvoorwaarden daarvan deel
uitmaken met dien verstande dat de (alsdan) opdrachtgevende Contractant daarin de rechtspositie
inneemt van hoofdaannemer en de opdrachtnemende onderaannemer die van Contractant.

1.17.4

Voorafgaand aan het werk zal elke partij een vertegenwoordiger benoemen die gemachtigd is om
voor en namens de partij die hij vertegenwoordigt te handelen in alle zaken die betrekking hebben
op het werk. Contractant mag zijn vertegenwoordiger niet eerder vervangen, dan nadat MAG
daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
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1.17.5

Voor zover MAG dat verlangt, zal Contractant bij het verkrijgen van de opdracht een bankgarantie
stellen ten gunste van MAG als zekerheid voor het door Contractant op de juiste wijze nakomen
van zijn contractuele verplichtingen, waaronder begrepen zijn garantieverplichtingen.

1.18

Rangregeling; ‘Back to Back’-contract

1.18.1

Op de OAK, zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
(a)
alle op de hoofdaannemingsovereenkomst – tussen MAG en haar opdrachtgever – betrekking
hebbende (technische en administratieve) bepalingen van de technische omschrijving en/of het
bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen;
(b)
deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
(c)
al het overige waardoor MAG uit hoofde van de hoofdaannemingsovereenkomst tegenover haar
opdrachtgever gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de in de OAK
aan Contractant opgedragen werkzaamheden.

1.18.2

Indien meerdere voorwaarden, bepalingen en bedingen in de relatie tussen MAG en Contractant
van toepassing zijn, is de rangorde als volgt:
(a)
de OAK;
(b)
het (hoofd)bestek (of technische omschrijving, voor zover van een formeel (hoofd)bestek geen
sprake is) en tekeningen en de daarin opgenomen ( administratieve) bepalingen, echter met
uitzondering van de UAV en/of UAVTI;
(c)
de algemene voorwaarden van de aanbesteder van het werk, zijnde de opdrachtgever van
MAG;
(d)
deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
(e)
de technische deelbestekken en de daarin van toepassing verklaarde (standaard-)
voorwaarden, bedingen en bepalingen;
(f)
de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), de Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor Technische Installaties (UAVTI) of de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
geïntegreerde contractvormen (UAVgc).
De lagere regeling zal slechts gelden voor zover deze niet in strijd is met de hogere regeling.

1.18.3

Indien in de OAK een andere rangregeling is opgenomen dan in artikel 1.18.1 en/of 1.18.2 vermeld,
prevaleert de rangregeling als vermeld in de OAK.

1.18.4

Voor zover bepalingen in de hogere regeling afwijken van de UAV en/of UAVTI en/of UAVgc,
worden deze afwijkingen geacht te zijn uitdrukkelijke afwijkingen in de zin van de UAV en/of UAVTI
en/of UAVgc.

1.18.5

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden beogen geen afbreuk te doen aan die elementen in de OAK, die
bepalend zijn voor de fiscale kwalificatie van Contractant.

1.19

Algemene verplichtingen van Contractant

1.19.1

Contractant is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de OAK uit te voeren.
Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel
mogelijk wordt beperkt.

1.19.2

De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de
overeengekomen termijn verzekerd is. De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de
werkzaamheden berust bij Contractant. Contractant zal aanwezig zijn op alle vergaderingen
georganiseerd en aangekondigd door MAG om de werkzaamheden te bespreken en aanwijzingen
te ontvangen. Daargelaten de wijze waarop Contractant op deze vergaderingen is vertegenwoordigd, zijn alle daar genomen beslissingen en gegeven aanwijzingen bindend voor Contractant.

1.19.3

Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Contractant zich voor aanvang van het werk
op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen en de locatie waar het werk zal worden uitgevoerd.
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1.19.4

Contractant dient alle plannen, tekeningen, berekeningen en specificaties te controleren en
bestuderen. Indien zij een fout, tegenstrijdigheid of leemte mocht vaststellen, zal zij MAG hiervan
onmiddellijk en in ieder geval voor de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, in kennis
stellen. Contractant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor alle fouten, tegenstrijdigheden
en leemten die na aanvang van de werkzaamheden aan het licht komen en voor de gevolgen
daarvan.

1.19.5

Het is Contractant niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de OAK aan de opdrachtgever van
MAG prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van
het werk van MAG, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MAG.

1.19.6

Zonder schriftelijke toestemming van MAG is het Contractant niet toegestaan om het werk geheel of
ten dele in onderaanneming uit te besteden aan derden of werknemers in te lenen. In het geval waarin
MAG toestemming verleent, is Contractant gehouden de bepalingen waaronder de OAK is aangegaan
van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen Contractant en de door hem
ingeschakelde derde. Ook bij inschakeling van derden blijft Contractant jegens MAG ten volle
verantwoordelijk voor het werk. Een door MAG vooraf gegeven schriftelijke toestemming ontslaat
Contractant niet van enige verplichting of aansprakelijkheid uit de OAK.

1.19.7

Indien Contractant enig deel van het werk door onderaannemers laat uitvoeren zonder daartoe
voorafgaande schriftelijke toestemming van MAG te hebben gekregen of indien Contractant enig
deel van het werk door onderaannemers laat uitvoeren buiten de daarvoor in de toestemming van
MAG gestelde grenzen, heeft MAG het recht om:
(a)
de beëindiging van die overeenkomst van onderaanneming te eisen en het aan die onderaannemer opgedragen werk zelf uit te voeren of te laten uitvoeren en wel voor rekening en
risico van Contractant, of
(b)
de OAK te beëindigen op grond van tekortschieten in de nakoming van verplichtingen die
voortvloeien uit de OAK.

1.19.8

Contractant dient zich bij uitvoering van de OAK te houden aan geldende wet- en regelgeving, de van
toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in individuele arbeidsovereenkomsten.
Contractant dient, met in achtneming van het bepaalde in het vorige lid, bij inschakeling van
onderaannemers of ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen dat zij
gehouden zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en alle
afspraken die gemaakt zijn in de individuele arbeidsovereenkomsten. Contractant dient daarbij dan
tevens te bedingen dat ook deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan
alle partijen met wie zij op hun beurt overeenkomsten sluiten.

1.19.9

Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast en verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits, et
cetera.

1.19.10 Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan MAG toegang tot de in artikel 1.19.9 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien MAG dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen
van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
uitvoering van het werk.
1.19.11 Contractant kan alleen een deel van het werk verder uitbesteden aan een ZZP-er wanneer dit
geschiedt conform een goedgekeurde modelovereenkomst van onderaanneming van de Belastingdienst. Contractant ziet erop toe dat de feitelijke situatie en omstandigheden waaronder wordt gewerkt
overeenkomen met de afspraken in de gehanteerde modelovereenkomst.
1.19.12 Contractant houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en –regelgeving, het V&G-plan, en aan de van
toepassing zijnde bouwplaatsregels van MAG en – waar van toepassing – van de opdrachtgever van
MAG. Contractant informeert zijn werknemers en ingeschakelde hulppersonen over deze regels.
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1.19.13 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt Contractant zorg voor:
(a)
alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: bouwplaatsonderkomens/opslagterrein/
afsluitbare ruimten, horizontaal transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken,
gereedschappen, aansluitpunten nutsvoorzieningen, alsmede de verzekering daarvan;
(b)
het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan Contractant opgedragen
werk;
(c)
voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot het aan Contractant opgedragen
werk;
(d)
het verrichten van maatvoering;
(e)
het ter beschikking stellen van bedrijfskleding en alle persoonlijke beschermingsmiddelen aan
haar personeel c.q. door haar ingeschakeld personeel;
(f)
goed beheer van gereedschap, materieel, e.d., voor zover dat door MAG ter beschikking is
gesteld of aan Contractant verhuurd. De kosten van eventuele beschadigingen aan, verkeerd
gebruik of vermissing van gereedschap of materieel, gehuurd van of ter beschikking gesteld
aan Contractant door MAG, zullen (ook) op de factuur van Contractant in mindering mogen
worden gebracht, ook als dit gereedschap of materieel zonder vergoeding ter beschikking is
gesteld.
1.19.14 Indien Contractant weekrapporten dient te verzorgen, worden hierin onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende:
(a)
de vordering en de stand van het werk;
(b)
wijzigingen in de opdracht;
(c)
de gewerkte uren;
(d)
onwerkbaar weer;
(e)
de aan- en afvoer van bouwstoffen;
(f)
de aan- en afvoer van hulpmiddelen.
1.20

Overige verplichtingen

1.20.1

Contractant verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de AOK:
(a)
een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van
de onderneming;
(b)
zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;
(c)
een recente “Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid” (niet ouder dan
één maand);

1.20.2

Contractant is gehouden al zijn wettelijke verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen de verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect
verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te komen.

1.20.3

Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt Contractant een overzicht van haar werknemers en
van haar onderaannemers die op het werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen,
geboortedatum, identificatienummer en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs (niet zijnde een
rijbewijs) en een kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd. De
EU-verklaring, tewerkstellingsvergunning of enige andere vereiste vergunning of verklaring dient
op de eerste inzetdag te worden getoond. Indien de verklaring of de vergunning alsdan, maar ook
op enig later moment niet kan worden getoond, wordt aan bovengenoemd personeel de toegang
tot de bouwplaats geweigerd. Voorts dient MAG op de hoogte te worden gesteld wanneer op het
werk werknemers uit andere EU-landen dan Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van
de namen en geboortedata van de desbetreffende werknemers en onder overlegging van bewijzen
(zoals een A1/E101-formulier) waaruit blijkt dat de sociale verzekeringspremies voor deze werknemers
voor de duur van de te verrichten werkzaamheden in het desbetreffende andere EU-land worden
afgedragen. Daarnaast dient, indien van toepassing, een kopie van het EHIC (European Health
Insurance Card) te worden overlegd op basis waarvan in Nederland medische zorg kan worden
verleend.
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1.20.4

Contractant dient ervoor zorg te dragen dat al de in artikel 1.20.3 bedoelde werknemers (ook die
van haar onderaannemers) zich bij het betreden van het terrein legitimeren op de door MAG en/of
haar opdrachtgever aangegeven wijze. Onder werknemers worden ook ingehuurde werknemers
verstaan.

1.20.5

Contractant houdt een mandagenregister bij. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld
en bevat tenminste de volgende gegevens:
(a)
NAW-gegevens Contractant;
(b)
NAW-gegevens MAG;
(c)
datum;
(d)
project-/werknummer;
(e)
nummer/kenmerk van de OAK;
(f)
projectnaam en -plaats;
(g)
volledige namen en voorletters, alsmede geboortedata en BSN-nummers, van de werknemers
als door Contractant ingeschakeld;
(h)
weeknummer;
(i)
aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

1.20.6

Het mandagenregister moet worden ondertekend door Contractant, waarmee deze ook verklaart dat:
(a)
de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van Contractant worden verwerkt;
(b)
de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de vereisten op
grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;
(c)
voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden afgedragen
alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;
(d)
door Contractant geen andere werknemers of door hem ingeleende werknemers op het werk in
kwestie worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van aannemer is verkregen.

1.20.5

Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan MAG te worden voorgelegd. MAG is te
allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.

1.20.6

Nieuw in te zetten werknemers na aanvang van het werk dienen ten minste twee (2) dagen van
tevoren schriftelijk aan MAG te worden gemeld, onder opgave van de in dit artikel genoemde
gegevens.

1.20.7

MAG heeft overeenkomstig het bepaalde in de “Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN”, de
bevoegdheid om het BSN van iedere persoon die vanwege de Contractant werkzaamheden op de
bouwplaats verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich op eerste verzoek van
MAG te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien
van toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal MAG het BSN, het soort
identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de
voorletters, achternaam, geboortedatum en nationaliteit.

1.20.8

Indien Contractant personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel, is MAG
gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot het werk te ontzeggen. Schade,
gevolgschade daaronder begrepen, die MAG hierdoor lijdt, komt voor rekening van Contractant.

1.20.9

Contractant garandeert dat hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de Identificatieplicht
en W et Arbeid Vreemdelingen of enige daarmee vergelijkbare regeling nakomt en vrijwaart MAG
en stelt MAG schadeloos voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen, al dan
niet wettelijk, jegens zijn personeel en/of derden, waaronder begrepen zijn verplichtingen naar de
belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

1.21

Uitvoeringsduur / Verlenging / Schadevergoeding

1.21.1

MAG zorgt er voor dat Contractant zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in de OAK bepaalde
dag. Indien het niet mogelijk is dat Contractant op de in de OAK bepaalde dag zijn werkzaamheden
aanvangt, tracht MAG Contractant zo tijdig mogelijk voor de overeengekomen aanvangsdatum
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schriftelijk te waarschuwen. De uitvoeringsperiode kan slechts worden verlengd indien daarover
vooraf schriftelijk overeenstemming tussen beide partijen is bereikt of in geval van overmacht.
1.21.2

Indien de aanvang of de voortgang van het aan de Contractant opgedragen werk wordt vertraagd door
voor rekening van Contractant komende omstandigheden, dient de daaruit voor MAG voortvloeiende
schade door Contractant te worden vergoed, inclusief de kosten voor overwerk en/of de inzet van
extra personeel/materieel. Eventuele extra kosten die MAG moet maken komen eveneens ten laste
van Contractant.

1.21.3

Bij vertraging zal Contractant, ook wanneer een toekomstige vertraging wordt voorzien, MAG
onmiddellijk schriftelijk informeren en in overleg met MAG en de eventuele bouwplaatsleiding
zodanige maatregelen treffen als door MAG nodig wordt geoordeeld om de ontstane vertraging
zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. Indien de vertraging volgens het hoofdcontract (tussen
MAG en haar opdrachtgever) is te wijten aan de opdrachtgever, zullen de gevolgen hiervan naar
redelijkheid worden geregeld.

1.21.4

Kosten als bedoeld in artikel 1.21.2 en 1.21.3 kan MAG verrekenen met door haar aan Contractant
verschuldigde bedragen.

1.21.5

MAG is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Contractant. Als de opschorting langer dan een
half jaar heeft geduurd, heeft Contractant het recht de OAK voor wat betreft het opgeschorte deel
door middel van een schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van
dertig dagen. Deze opzegging verliest haar kracht indien MAG binnen die termijn aan Contractant
heeft meegedeeld dat de opschorting binnen twee maanden na afloop van de door Contractant
gestelde termijn zal worden opgeheven. Contractant is verplicht het opgeschorte werk onmiddellijk
te hervatten op het tijdstip dat in de schriftelijke opdracht van MAG aan Contractant tot hervatting
van het werk wordt gesteld. MAG is, anders dan waar het aankomt op directe kosten die voor
Contractant als gevolg van de opschorting zijn ontstaan, niet jegens Contractant en/of haar
onderaannemers en/of derden aansprakelijk voor schade of winstderving voortvloeiende uit die
opschorting van het werk en Contractant vrijwaart MAG voor zodanige aanspraken.

1.22

Beëindiging van de OAK

1.22.1

MAG is te allen tijde gerechtigd de OAK, zonder opgaaf van redenen, tussentijds geheel of
gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30)
kalenderdagen door middel van een schriftelijke mededeling aan Contractant.

1.22.2

In geval van beëindiging van de OAK op grond van artikel 1.22.1 is MAG uitsluitend gehouden
Contractant te betalen voor het naar behoren uitgevoerde deel van het werk en de extra kosten en
uitgaven waarvan Contractant kan aantonen dat zij ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan.

1.23

Meer- en minderwerk

1.23.1

MAG is gerechtigd wijzigingen in de vorm, de aard en de inhoud of de omvang van het werk, of
een deel daarvan, te verlangen ook als deze meerwerk of minderwerk met zich mee brengen. In
geval van door MAG gewenste wijzigingen van de OAK dan wel van de voorwaarden van uitvoering
kan Contractant slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij MAG tijdig heeft
gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij aannemer die
noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

1.23.2

Voor meerwerk of gewijzigd werk is uitsluitend betaling verschuldigd, indien daartoe een schriftelijke
opdracht door MAG is gegeven.
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1.24

Materialen

1.24.1

Alle verbruikstoffen en materialen dienen door Contractant zelf te worden geleverd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Door Contractant te leveren materialen moeten nieuw zijn en van
deugdelijke kwaliteit, een en ander volgens de geplande normen en voorschriften die van
toepassing zijn, zulks ter beoordeling van MAG. Materiaalcertificaten dienen uiterlijk bij aflevering
te worden overhandigd.

1.24.2

Contractant garandeert MAG dat hij de volle beschikking over de eigendom heeft en dat dit
beschikkingsrecht niet wordt ingeperkt door bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van derden of
verpanding.

1.25

Keuring en inspectie

1.25.1

De eisen ten aanzien van kwaliteitsborging en inspectie die voor MAG gelden, zullen eveneens van
toepassing zijn voor Contractant. MAG zal in beginsel via de OAK Contractant voorzien van de
specificaties zoals voorzien in het hoofdcontract (tussen MAG en haar opdrachtgever).

1.25.2

Contractant is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en zal aantonen dat het overeengekomen niveau is bereikt. Door of namens MAG zullen keuringen kunnen worden uitgevoerd, zo
vaak en waar ook MAG dit verlangt. Contractant is verplicht MAG kosteloos de normale daarbij
noodzakelijke assistentie te verlenen in de door MAG gewenste vorm.

1.25.3

Op verzoek van MAG zal Contractant alle gewenste inlichtingen verschaffen betreffende de
herkomst en specificaties van de door hem gebruikte materialen. Indien geen gevolg wordt gegeven
aan dit verzoek, dan behoudt MAG zich het recht voor de desbetreffende materialen te weigeren
of te doen vervangen op kosten van Contractant. Materialen, al dan niet verwerkt, en uitgevoerde
werkzaamheden die niet in overeenstemming zijn met de OAK, zullen door Contractant worden
verwijderd, vervangen of overgedaan, zonder extra kosten voor MAG. Contractant zal eveneens
alle kosten dragen van daaruit voor MAG voortvloeiende directe en/of indirecte schade. Indien
Contractant in gebreke blijft deze werkzaamheden uit te voeren, dan zal MAG voor rekening van
Contractant alle daartoe nodige werkzaamheden kunnen uitvoeren.

1.26

Oplevering van het werk / Garanties

1.26.1

Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Contractant gereed zal zijn,
nodigt hij MAG schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt zo
spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde dag. De
opneming geschiedt door partijen gezamenlijk. Indien het werk gereed is, leggen partijen dit schriftelijk
vast, met vermelding van gezamenlijk geconstateerde tekortkomingen. Deze tekortkomingen zullen
door Contractant zo spoedig mogelijk worden hersteld.

1.26.2

Het door Contractant op te leveren werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk tussen
MAG en diens opdrachtgever als opgeleverd geldt.

1.26.3

MAG zal Contractant schriftelijk in kennis stellen van de in artikel 1.26.2 bedoelde oplevering onder
opgave van vastgestelde tekortkomingen in het werk. Deze tekortkomingen worden door Contractant
zo spoedig mogelijk hersteld.

1.26.4

De duur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast in de OAK.

1.26.5

Bij voortijdige beëindiging van de contractueel overeengekomen werkzaamheden dient Contractant
het reeds uitgevoerde deel duidelijk op de in te leveren werktekeningen aan te geven. Deze
ingeleverde tekeningen zullen door MAG worden gecontroleerd. Door MAG gecontroleerde en
geaccepteerde tekeningen zijn in een dergelijk geval basis voor afrekening.
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1.26.6

In overeenstemming met de garantieperiode vermeld in de OAK, althans de technische
omschrijving, althans het bestek van de opdrachtgever van MAG, althans gedurende ten minste vijf
(5) jaar gerekend vanaf de oplevering, al naar gelang welke termijn langer is, zal Contractant de
deugdelijkheid van het door haar geleverde werk garanderen. Dat brengt in ieder geval met zich
mee dat, indien zich binnen die garantieperiode aan het geleverde werk gebreken voordoen,
Contractant gehouden is op eerste verzoek van MAG die gebreken voor zijn rekening en risico te
herstellen door reparatiewerkzaamheden uit te voeren dan wel, indien dat noodzakelijk blijkt te zijn,
door gehele of gedeeltelijke vervanging van het defecte deel van het werk.

1.26.7

Indien Contractant in gebreke blijft met de nakoming van de in artikel 1.26.6 bedoelde
verplichting(en) is MAG gerechtigd de nodige herstellingen/vervangingen te (doen) uitvoeren, dit
voor rekening van de Contractant. In dat geval is MAG gerechtigd de door haar gemaakte kosten
op Contractant te verhalen.

1.27

Facturatie / Betaling

1.27.1

Facturen dienen duidelijk alle door MAG en Contractant in de OAK overeengekomen gegevens te
bevatten, waaronder in ieder geval de gegevens als bedoeld in artikel 1.3.1 van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.

1.27.2

De betalingen zullen geschieden volgens het betalingsschema/de betalingsregeling als opgenomen
in de OAK. Betaling van de facturen van Contractant of een deel daarvan vindt plaats onverminderd
het recht van MAG om later alsnog de juistheid van de facturen te betwisten. Indien MAG dat voor
de voortgang van het werk nodig vindt, is zij gerechtigd om onderaannemers en/of leveranciers van
Contractant rechtstreeks te betalen en om het betaalde bedrag mindering te brengen op reeds
verschenen c.q. nog uit te schrijven termijnfacturen. Dergelijke betalingen doen geen afbreuk aan
de aansprakelijkheden van Contractant.

1.27.3

Betalingen door MAG aan Contractant verricht, houden geen erkenning in dat het werk, geheel of
gedeeltelijk, goed is uitgevoerd en betekent ook geen aanvaarding van het werk of van materiaal
en/of onderdelen.

1.28

Aansprakelijkheid

1.28.1

Onverminderd hetgeen ter zake van risico en aansprakelijkheid in de andere artikelen in § A van
deze Algemene Inkoopvoorwaarden is bepaald, geldt met betrekking tot aansprakelijkheid en
verzekeringen bovendien het volgende.

1.28.2

Contractant aanvaardt tot aan de oplevering van het werk, alsmede voor de tijd gedurende welke
hij werkzaamheden ter vervulling van een onderhoudsverplichting of garantieverplichting verricht:
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan het werk, inclusief gevolgschade,
(a)
die door of in verband met het werk en de uitvoering daarvan, wordt toegebracht aan derden
(inclusief personeel van MAG), ongeacht de vraag of er al dan niet sprake is van medeschuld
aan de zijde van MAG of haar personeel; en
(b)
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan andere werken en eigendommen van MAG voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten
is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Contractant, zijn eigen of
ingeleende arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

1.28.3

Contractant doet jegens MAG, haar personeel en de opdrachtgever van MAG afstand van
schadevorderingen wegens:
(a)
schade aan het werk;
(b)
schade aan materieel, materialen en andere eigendommen van Contractant;
(c)
schade aan zaken van derden waarvan Contractant houder is;
(d)
schade wegens letsel dat Contractant overkomt;
(e)
gevolgschade voortvloeiend uit voornoemde schade en letsel.
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1.28.4

Contractant vrijwaart MAG, haar personeel en de opdrachtgever van MAG tegen:
(a)
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de Contractant aansprakelijkheid
heeft aanvaard en/of afstand heeft gedaan op grond van artikel 1.28.2 en 1.28.3; en
schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, toebehorende aan Contractant,
(b)
het personeel van Contractant of aan diens onderaannemers of aan enige door Contractant
bij het werk betrokken persoon of aan hun personeel, respectievelijk aan zaken van derden
waarvan genoemde personen of Contractant houder zijn, alsmede alle daaruit voor
genoemde personen, resp. voor de eigenaren van die zaken voortvloeiende gevolgschade;
en
letsel (inclusief dodelijk letsel) dat Contractant, diens onderaannemers of enige door
(c)
Contractant bij het werk betrokken persoon of hun personeel overkomt, waaronder begrepen
letsel (inclusief dodelijk letsel) dat genoemde personen, zowel binnen als buiten de
bouwplaats, overkomt tijdens het vervoer in middelen van vervoer die eigendom zijn van
MAG of waarvan zij houdster is dan wel die in haar opdracht door derden voor het vervoer
worden gebezigd.

1.29

Ketenaansprakelijkheid

1.29.1

Op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, voor zover de OAK toepassing niet heeft
uitgesloten, is de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990), hierna in dit
artikel te noemen: “de wet”, van toepassing.

1.29.2

Indien Contractant de uitvoering van de OAK geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt,
alsmede indien hij voor de uitvoering van de OAK gebruik maakt van ter beschikking gestelde
arbeidskrachten dienen de administratieve voorschriften conform de wet strikt te worden nageleefd.
Voor zover het niet naleven van deze voorschriften ten gevolge zou hebben dat MAG door derden
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Contractant hierbij MAG voor alle gevolgen hiervan.

1.29.3

Contractant is gehouden mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning van
belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en
zal ervoor zorg dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan
alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen
en loonbelasting. Contractant zal MAG ter zake vrijwaren voor aanspraken van derden.

1.29.4

De verplichtingen van Contractant omvatten mede:
(a)
het op verzoek van MAG tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, alsmede zijn
aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging waarbij Contractant is aangesloten, alsmede het
opgeven van zijn btw-nummer en van het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover
deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist is;
(b)
het op verzoek van MAG, voordat medewerkers de werkzaamheden aanvangen, overhandigen
van een staat, bevattende de namen van alle werknemers die door hem direct of indirect te werk
zijn gesteld;
(c)
het wekelijks verstrekken van een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen
werk. Het mandagenregister dient ten minste de in artikel 1.20.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden vervatte gegevens te bevatten. In geval van buitenlandse arbeidskrachten is
Contractant verplicht voor iedere arbeidskracht een Nederlands BSN-nummer aan te vragen en
hiervan opgaf te doen aan Opdrachtgever indien in Nederland belastingplicht ontstaat;
(d)
het strikt nakomen van al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers;
(e)
het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als MAG wenst, aan Contractant verstrekken
van een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
Indien Contractant is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan worden volstaan met
een kopie van het meest actuele NEN-4400 certificaat;
(f)
het strikt naleven van al hetgeen Contractant bij of krachtens de wet gehouden is te doen in verband met de door hem ingevolge de met MAG gesloten overeenkomst te verrichten Prestatie;
(g)
het vrijwaren van MAG voor de aansprakelijkheid van MAG jegens haar opdrachtgever en/of
derden wegens het niet naleven door Contractant van zijn verplichtingen ingevolge de OAK,
deze Algemene Inkoopvoorwaarden, dan wel ingevolge de wet;
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(h)

het op verzoek van MAG tonen van het lidmaatschapsbewijs van Contractant van een branche
of ondernemersorganisatie indien hij daarvan lid is, alsmede het opgeven van zijn
aansluitnummer bij een onderlinge waarborgmaatschappij indien hij daarbij aangesloten is.

1.29.5

De door MAG aan Contractant te verrichten betalingen zullen voorts geschieden onder de voorwaarde
dat door Contractant aan de in artikel 1.20.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden gestelde
vereisten is voldaan.

1.29.6

MAG heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 35
van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Contractant te betalen door storting op
diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Tenzij anders is overeengekomen
in de OAK geldt bovendien het volgende. Indien op de OAK de verleggingsregeling met betrekking tot
de btw van toepassing is, zal door MAG 20% (twintig procent) van het factuurbedrag op de G-rekening
van de Contractant worden gestort. Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is, geldt een
percentage van 25% van het factuurbedrag (vijfentwintig procent).

1.29.7

In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening
wordt gebracht, heeft MAG het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de
G-rekening. Contractant zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is. Indien de “verleggingsregeling
btw” op de OAK van toepassing is, zal Contractant dit op iedere factuur vermelden en toepassen.

1.29.8

MAG is te allen tijde gerechtigd de in artikel 1.29.6 en 1.29.7 bedoelde bedragen aan premies sociale
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de overeengekomen
aanneemsom in te houden en namens de Contractant rechtstreeks aan de ontvanger der directe
belastingen te voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

1.29.9

In de gevallen als in artikel 1.29.7 en 1.29.8 bedoeld, is MAG door zodanige betaling jegens
Contractant gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

1.29.10 Indien MAG redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat Contractant ter zake van het aan hem
opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en
premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de OAK is vastgesteld,
kan MAG dat percentage wijzigen.
1.29.11 Indien op grond van de wet MAG aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde
(voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, heeft MAG verhaal op
Contractant voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van
betaling door MAG.
1.29.12 Indien Contractant zijn verplichtingen, op grond van enige toepasselijke CAO, jegens zijn werknemers
niet nakomt, en MAG aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft MAG jegens
Contractant verhaal voor het gehele bedrag te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van
betaling door Opdrachtgever.
1.29.13 Indien Contractant en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan hun betalingsverplichtingen
uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient Contractant binnen vijf (5) werkdagen vanaf de dag dat
de betalingsonmacht is ontstaan, MAG daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de
Contractant jegens MAG van rechtswege in verzuim is. MAG is alsdan gerechtigd zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de OAK geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
1.29.14 Contractant is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”)
arbeidskrachten dan na van MAG verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij uitbesteding van werk
en/of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit artikel is Contractant verplicht de
administratieve voorschriften van de Wet financiering sociale verzekeringen na te leven.

19

1.29.15 Contractant zal MAG, op daartoe gedaan verzoek, inzage verstrekken in zijn personeelsadministratie, haar loonboekhouding en in zijn aangifte- en betalingenadministratie met betrekking
tot de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.
1.30

Verzekering

1.30.1

Contractant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de financiële
gevolgen van aansprakelijkheid jegens MAG, haar opdrachtgever en derden. Op verzoek is
Contractant verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappij aan
MAG ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. De
vereiste verzekering voor of met betrekking tot de aansprakelijkheid van Contractant en zijn
personeel, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke (risico)aansprakelijkheid jegens MAG haar opdrachtgever en/of derden,
kent een verzekerd bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen euro)
per gebeurtenis, inclusief het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van MAG en/of
haar opdrachtgever, waaraan werkzaamheden worden verricht of die Contractant om welke reden
dan ook zijn toevertrouwd.

1.30.2

Contractant is ten opzichte van MAG ervoor verantwoordelijk, dat ook haar eventuele
onderaannemers worden gedekt door de verzekeringen als bedoeld in artikel 1.30.1. Zover nodig,
dient hij zelf soortgelijke verzekeringen te sluiten en (voor hen) in stand houden.

1.30.3

MAG heeft het recht te verlangen dat behalve de verzekeringen genoemd in artikel 1.30.1 en 1.30.2,
nog een of meerdere verzekeringen worden gesloten, zoals een CAR- verzekering.

1.30.4

Contractant dient eerst haar eigen verzekeringspolissen aan te spreken voordat een aanspraak
wordt gedaan op die van MAG. De polissen van Contractant dienen, voor zover van toepassing,
MAG te noemen als medeverzekerde en moeten een verklaring van afstand bevatten van het recht
van subrogatie met betrekking tot vorderingen op MAG of haar respectievelijke functionarissen,
personeelsleden en/of vertegenwoordigers.

1.31

Veiligheid / Arbeidsomstandigheden

1.31.1

Contractant is verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven
van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de voorschriften van de
arbeidsinspectie en daarmee gelijk te stellen voorschriften, zoals opgenomen in het V&G-plan.

1.31.2

Voordat Contractant start met zijn werkzaamheden dient hij bij MAG tijdig ter goedkeuring een
Veiligheids- & Gezondheidsplan in te dienen, daarbij rekening houdend met de toepasselijke
wettelijke bepalingen en voorschriften ter zake.

1.31.3

Contractant draagt zorg voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de introductie van
haar personeel op de locatie c.q. bouwplaats in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu, de
keuring van kritisch gereedschap en een signalering van gezondheid bedreigende stoffen. Alle
operationeel uitvoerende personeelsleden zijn in het bezit van het diploma “Basisveiligheid VCA”.
Contractant is verplicht om de personeelsleden deel te laten nemen aan toolboxmeetings, voor zover
die door MAG en/of haar opdrachtgever worden gehouden.

1.31.4

Contractant is verantwoordelijk voor zijn eigen arbeidsomstandigheden en veiligheid en dient zich te
houden aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften, voorschriften van de arbeidsinspectie (Inspectie
SZW) en daarmee gelijk te stellen voorschriften, zoals opgenomen in het V&G Plan. Contractant dient
zich hiervan tijdig vooraf goed op de hoogte te stellen en haar personeel dienovereenkomstig te
instrueren. Personeelsleden die zich naar het oordeel van MAG, onveilig gedragen of niet beschikken
over het in artikel 1.19.13 onder (a) genoemde materieel, dienen op eerste verzoek van MAG op de
locatie c.q. bouwplaats te worden verwijderd. Contractant dient ervoor zorg te dragen dat dit
personeel binnen vierentwintig (24) uur nadien wordt vervangen.
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1.31.5

Contractant zal ervoor zorgen dat zijn materieel, werktuigen, gereedschappen en tijdelijke
voorzieningen evenals alle andere zaken die worden gebruikt voor de uitvoering van de
werkzaamheden, in een veilige toestand verkeren en veilig functioneren in overeenstemming met
hun bestemming. De noodzakelijke veiligheidskeuren dienen zichtbaar op het materieel te zijn
aangebracht en de vereiste certificaten dienen ter plaatse aanwezig te zijn en te voldoen aan de
van toepassing zijnde regelgeving en wetgeving.

1.31.6

Contractant is jegens MAG aansprakelijk voor eventuele boetes, die door de arbeidsinspectie aan
MAG en/of haar opdrachtgever worden opgelegd, ten gevolge van een aan Contractant toe te rekenen
tekortkoming en/of een aan MAG (publiekrechtelijk) toe te rekenen tekortkoming, voor zover die
tekortkoming tevens een tekortkoming betreft van Contractant jegens MAG uit hoofde van de OAK
en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden. MAG heeft het recht deze boetes te verhalen op
Contractant, eventueel door inhouding op betalingen die MAG nog aan Contractant verschuldigd is.

1.31.7

Tenzij anders is overeengekomen, zullen zonder schriftelijke toestemming van MAG geen
werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de ter plaatse geldende dagdienstwerktijden. Door
Contractant zal echter buiten de bovenbedoelde normale werktijd worden gewerkt met
inachtneming van de voorschriften van de Arbeidstijdenwet, indien het werk dat vereist of MAG dat
verlangt. Op door MAG en/of haar opdrachtgever vastgestelde vrije dagen wordt niet gewerkt, tenzij
hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door MAG en/of haar opdrachtgever.

§ D.

Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op de inhuur van
Diensten, daaronder begrepen de inlening van (uitzend)krachten

1.32

Verplichtingen van Contractant.

1.32.1

Contractant verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst:
(a)
een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van
de onderneming;
(b)
zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;
(c)
een recente “Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid” (niet ouder dan
één maand);

1.32.2

Contractant voldoet aan de voorwaarden die belastingdienst, overige instanties en wet en
regelgeving stellen teneinde te bewerkstelligen dat haar behaalde resultaat wordt aangemerkt als
winst uit onderneming. Contractant draagt er zorg voor dat zij tijdig in het bezit is van alle voor de
uitvoering van de opdracht benodigde certificaten en/of vergunningen, zoals een VCA-certificering.

1.32.3

Tijdens afwezigheid van Contractant door arbeidsongeschiktheid en/of verlof vindt geen
doorbetaling plaats. Contractant draagt in die gevallen zorg voor vervanging binnen vierentwintig
(24) uur, tenzij MAG zulks niet verlangt. Contractant gaat niet over tot vervanging dan nadat MAG
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven ten aanzien van de keuze van de vervanger
van Contractant.

1.32.4

MAG heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in
de overeengekomen Diensten, dan wel na uitvoering van de Overeenkomst extra levering van
Diensten te verlangen.

1.32.5

Indien de prestaties die Contractant op grond van de in artikel 1.32.4 bedoelde wijzigingen moet
verrichten worden verminderd, is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt.

1.32.6

Indien als gevolg van de in artikel 1.32.4 bedoelde wijzigingen de Prestatie die Contractant op grond
van de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake
van meerwerk waarvoor Contractant een vergoeding zal ontvangen. Tot meerwerk worden niet
gerekend additionele werkzaamheden die Contractant had kunnen voorzien toen hij de Overeenkomst
aanvaardde. Indien Contractant meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal hij geen
begin maken met het uitvoeren daarvan voordat hij een offerte heeft uitgebracht met betrekking tot de
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omvang van het door hem ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk, en de hieraan
verbonden kosten voor MAG. Contractant zal geen begin maken met de uitvoering van meerwerk,
alvorens hij schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van MAG heeft ontvangen.
1.33

Facturatie / Betaling

1.33.1

Facturen dienen duidelijk alle door MAG en Contractant in de Overeenkomst overeengekomen
gegevens te bevatten, waaronder in ieder geval de gegevens als bedoeld in artikel 1.3 van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.

1.33.2

Betaling van de facturen van Contractant of een deel daarvan vindt plaats onverminderd het recht
van MAG om later alsnog de juistheid van de facturen te betwisten. Indien MAG dat voor de
voortgang van het werk nodig vindt, is zij gerechtigd om onderaannemers en/of leveranciers van
Contractant rechtstreeks te betalen en om het betaalde bedrag in mindering te brengen op reeds
verschenen c.q. nog uit te schrijven termijnfacturen. Dergelijke betalingen doen geen afbreuk aan
de aansprakelijkheden van Contractant.

1.34

Beëindiging van de Overeenkomst

1.34.1

MAG is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, tussentijds geheel
of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30)
kalenderdagen, of – in geval van inlening van personeel door MAG – vijf (5) werkdagen, door middel
van een schriftelijke mededeling aan Contractant.

1.34.2

In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 1.34.1 is MAG uitsluitend
gehouden Contractant te betalen voor de naar behoren geleverde diensten.

1.35

Verzekering

1.35.1

Contractant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de financiële
gevolgen van aansprakelijkheid jegens MAG, haar opdrachtgever en derden. Op verzoek is
Contractant verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappij aan
MAG ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. De
vereiste verzekering voor of met betrekking tot de aansprakelijkheid van Contractant en zijn
personeel, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid,
productaansprakelijkheid, wettelijke (risico)aansprakelijkheid jegens MAG, haar opdrachtgever en/of
derden, kent een verzekerd bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen
euro) per gebeurtenis, inclusief het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van MAG
en/of haar opdrachtgever, waaraan werkzaamheden worden verricht of die om welke reden dan
ook aan Contractant zijn toevertrouwd.

1.35.2

MAG heeft het recht te verlangen dat, behalve de verzekeringen genoemd in artikel 1.35.1, nog
een of meerdere verzekeringen worden gesloten.

1.36

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.36.1

Onverminderd hetgeen ter zake van risico en aansprakelijkheid in de andere artikelen van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden is bepaald, is Contractant aansprakelijk voor schade die door hem
wordt toegebracht aan derden (inclusief personeel van MAG), ongeacht de vraag of er al dan niet
sprake is van medeschuld aan de zijde van MAG of haar personeel.

1.36.2

Contractant doet jegens MAG en haar personeel afstand van schadevorderingen wegens:
(a)
schade aan materieel, materialen en andere eigendommen van de Contractant;
(b)
schade aan zaken van derden waarvan Contractant houder is;
(c)
schade wegens letsel dat Contractant overkomt;
(d)
gevolgschade voortvloeiend uit het onder (c) bedoelde schade en letsel.
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1.36.3

Contractant vrijwaart MAG en haar personeel tegen:
(a)
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor Contractant aansprakelijkheid
heeft aanvaard;
schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, toebehorende aan Contractant,
(b)
of enige door Contractant bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken persoon,
organisatie en/of hun personeel, respectievelijk aan zaken van derden waarvan genoemde
personen of Contractant houder zijn, alsmede alle daaruit voor genoemde personen, resp.
voor de eigenaren van die zaken voortvloeiende gevolgschade;
(c)
letsel (inclusief dodelijk letsel) dat Contractant of enige door de Contractant bij de uitvoering
van de Overeenkomst betrokken (of aan MAG ter beschikking gestelde) persoon, organisatie
en/of hun personeel overkomt.

1.36.4

Contractant vrijwaart MAG en stelt MAG schadeloos voor de gevolgen van het niet nakomen van
zijn verplichtingen, al dan niet wettelijk, jegens derden, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend
begrepen haar verplichtingen naar de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

1.37

Aanvullende bepalingen ten aanzien van de Contractant die als Uitzendbureau acteert

1.37.1

MAG en het Contractant stellen in onderling overleg de planning voor de uitvoering van het werk vast.

1.37.2

Na het vaststellen van de planning zal Contractant ervoor zorgdragen dat:
de (uitzend)krachten een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID) bij zich dragen, dit bewijs
(a)
desgevraagd wordt getoond en een kopie hiervan - voorzien van een Burgerservicenummer/
sofinummer - aan (de door) MAG (ingeschakelde projectleider) kan worden overgelegd;
er steeds voldoende vakbekwame (uitzend)krachten tijdig op de locatie c.q. bouwplaats
(b)
aanwezig zijn;
de werkzaamheden deskundig worden uitgevoerd;
(c)
Contractant tijdig meldt aan MAG dat de aan haar opgedragen diensten (maximum aantal uren)
(d)
zijn afgerond, aan de hand waarvan de oplevering kan plaatsvinden.

1.37.3 De diensten dienen zonder onderbreking te worden voortgezet, behoudens indien uit de aard en/of
volgorde van de werkzaamheden in overeenstemming met de planning anders voortvloeit.
1.37.4 MAG behoudt zich het recht voor om de aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen, indien zij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van het werk. Contractant
heeft alsdan geen recht op schade- en/of een aanvullende kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluiten
de oordeel van MAG door die wijziging de kosten voor Contractant aantoonbaar worden verhoogd en
de redelijkheid en billijkheid, mitsdien vorderen dat (een deel van) die kosten door MAG worden
vergoed.
1.37.5 Wanneer de aanvang of voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd wegens voor risico van
Contractant komende omstandigheden, dient de daaruit voortvloeiende schade door het Contractant te
worden vergoed. Hiervan is onder meer sprake indien geen geldig identiteitsbewijs door een
uitzendkracht kan worden getoond. In dat geval is MAG bevoegd tot het onmiddellijk ontzeggen van de
toegang tot de locatie c.q. bouwplaats.
1.37.6 Contractant is jegens MAG aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, die
door de opdrachtgever van MAG en/of bouwdirectie aan MAG worden gegeven wegens te late
oplevering van (gedeelten van) de diensten, ten gevolge van aan Contractant toe te rekenen vertraging.
MAG heeft het recht deze boetes of kortingen te verhalen op Contractant, eventueel door inhouding op
betalingen die MAG nog aan Contractant verschuldigd is.
1.37.7 Contractant is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het werkterrein
schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de
vereisten als voortvloeiend uit wettelijke bepalingen en de in het V&G-plan opgenomen regelingen.
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1.37.8 MAG is gehouden om:
(a)
verticale transportmiddelen (bouwlift, gebouwlift of bouwkraan) te verzorgen;
(b)
de benodigde materialen tijdig op de locatie c.q. bouwplaats te bezorgen, waarbij
zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vertraging die wordt veroorzaakt door invloeden
die buiten haar invloedssfeer liggen (bijv. files, stakingen, etc.);
(c)
het verzorgen van goedgekeurde tekeningen.
1.37.9 Contractant is verplicht om de uitzendkracht(en) te voorzien van:
(a)
eigen dagelijks (hand)gereedschap en hulpmiddelen;
(b)
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);
(c)
deugdelijke werkkleding en schoeisel.
1.37.10 Contractant staat jegens MAG in voor de naleving van de belasting- en sociale zekerheidswetgeving
ten aanzien van de door Contractant aan MAG ter beschikking gestelde (uitzend)kracht(en).
Contractant mag uitsluitend (uitzend)krachten aan MAG ter beschikking stellen, die in het bezit zijn
van de vereiste documenten en vergunningen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de vereiste
tewerkstellingsvergunningen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Contractant
garandeert dat hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de Identificatieplicht en W et Arbeid
Vreemdelingen of enige daarmee vergelijkbare regeling nakomt en vrijwaart MAG en stelt MAG
schadeloos voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen, al dan niet wettelijk,
jegens zijn personeel en/of derden, waaronder begrepen zijn verplichtingen naar de belastingdienst
en de bedrijfsvereniging.
1.37.11 MAG heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 35
van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Contractant te betalen door storting op
diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Tenzij anders is overeengekomen
in de Overeenkomst geldt bovendien het volgende. Indien op de Overeenkomst de verleggingsregeling
met betrekking tot de btw van toepassing is, zal door MAG 20% (twintig procent) van het factuurbedrag
op de G-rekening van de Contractant worden gestort. Indien de verleggingsregeling niet van
toepassing is, geldt een percentage van 25% van het factuurbedrag (vijfentwintig procent).
1.37.12 In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening
wordt gebracht, heeft MAG het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de
G-rekening. Contractant zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is. Indien de “verleggingsregeling
B.T.W.” op de Overeenkomst van toepassing is, zal Contractant dit op iedere factuur vermelden
en toepassen.
1.37.13 MAG is te allen tijde gerechtigd de in artikel 1.37.11 en 1.37.12 bedoelde bedragen aan premies
sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de overeengekomen
aanneemsom in te houden en namens de Contractant rechtstreeks aan de ontvanger der directe
belastingen te voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
1.37.14 In de gevallen als in artikel 1.37.11 en 1.37.12 bedoeld, is MAG door zodanige betaling jegens
Contractant gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
1.37.15 Indien MAG redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat Contractant ter zake van de in de
Overeenkomst opgenomen werkzaamheden een hoger bedrag aan premies sociale
verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het
percentage dat in de Overeenkomst is vastgesteld, kan MAG dat percentage wijzigen.
1.37.16 Indien op grond van de wet MAG aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde
(voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, heeft MAG verhaal op
Contractant voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van
betaling door MAG.
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1.37.17 Contractant is gehouden om de verplichtingen uit hoofde van de Wet Verbetering Poortwachter na te
komen. MAG is niet aansprakelijk voor enige loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van de
(uitzend)kracht(en) alsmede niet aansprakelijk voor andere schade uit hoofde van deze wet.
1.37.18 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAG is het Contractant niet toegestaan de aan
haar in het kader van de Overeenkomst opgedragen diensten op haart beurt geheel of gedeeltelijk
aan een ander uitzendbureau en/of derde(n) uit te besteden.

1.37.19 Als MAG schriftelijke toestemming geeft voor verdere doorlening of inlening, mag zij daaraan
voorwaarden verbinden, zoals de verplichtstelling van het bij zich dragen van een geldig
identiteitsbewijs en het beheersen van de Nederlandse taal. Contractant zal MAG vrijwaren voor alle
kosten, vergoedingen, boetes en rentes die wegens de niet naleving van deze verplichtingen aan MAG
en/of haar opdrachtgever, dan wel voor zover van toepassing de opdrachtgever(s) van principaal.
1.37.20 Contractant is gehouden om het andere uitzendbureau en/of derde(n) als bedoeld in artikel 1.37.18 te
informeren over haar verplichtingen aangaande de Prestatie en de ter beschikking gestelde
uitzendkracht(en) uit hoofde van de Overeenkomst.
DEEL 2 - ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
2.1

Toepasselijkheid

2.1.1

In deze algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene Verkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a)

MAG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muller Afbouwgroep B.V.,
gevestigd te Eindhoven, danwel (één of meerdere van) de overige tot haar in concernverband
staande vennootschappen, zijnde: SRA Systeem Realisatie Afbouw B.V., Muller Complete
Afbouw B.V., SRI Systeem Realisatie Interieur B.V., Van der Krieken Afbouw Groep B.V., Van
der Krieken Engineering B.V., Element Binnenafbouw B.V., De Jong Complete Afbouw B.V. en
Helmond Hout B.V., alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, een en
ander zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

(b)

Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan (één of
meerdere tot de) MAG(-groep behorende vennootschap(pen);

(d)

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen (één of meerdere tot de) MAG(-groep
behorende vennootschap(pen)) en Contractant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die
overeenkomst, die strekt tot een door MAG te leveren Prestatie;

(e)

Prestatie: de door de MAG te leveren Producten of diensten (“Diensten”) dan wel te verrichten
werken of werkzaamheden;

(f)

Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst door MAG (af)geleverde of (af) te leveren
zaken (hieronder begrepen grondstoffen), ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de
(af)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat.

2.1.2

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle Overeenkomsten tussen
partijen betreffende een Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1.1 onder (d) uitsluitend deze
Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren boven de
eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Contractant. De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van Contractant wordt door MAG uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.1.3

De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding
in deze Algemene Verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen
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partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking
van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
2.1.4

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden
enkel indien deze door MAG schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen van en aanvullingen op deze
Algemene Verkoopvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.2

Totstandkoming Overeenkomst

2.2.1

Uitsluitend een door MAG getekende Overeenkomst of opdrachtbevestiging door MAG heeft de
contractuele gebondenheid van MAG tot gevolg.

2.2.2

Alle offertes en aanbiedingen van MAG zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding
bevatten.

2.2.3

Alle documenten en informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot illustraties, tekeningen,
informatie over gewichten, afmetingen, prestaties en verbruik, evenals andere beschrijvingen van de
Prestatie die deel uitmaakt van enige offerte of aanbieding, zijn slechts benaderingen voor zover deze
niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt. Zij behelzen geen overeenkomst of garantie met
betrekking tot een dienovereenkomstige kwaliteit of eigenschap van de te leveren Prestatie, tenzij
deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen getekende Overeenkomst.

2.2.4

Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
MAG daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een termijn van tenminste dertig (30)
dagen.

2.2.5

Contractant garandeert dat eventuele door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,
die niet tot de Prestatie van MAG behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van
de Prestatie daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.

2.2.6

Contractant kan geen van zijn rechten en plichten overdragen aan een derde, tenzij MAG hiertoe
schriftelijk toestemming heeft verleend. Wordt toestemming verleend dan draagt Contractant er
zorg voor dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op de derde-partij. De
overdraagbaarheid van eventuele vorderingen van Contractant op MAG, alsmede iedere bevoegdheid
deze vorderingen te bezwaren en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten
als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

2.2.7

Het is MAG toegestaan de Prestatie te verrichten met behulp van een onderaannemer, leverancier of
andere hulppersoon.

2.3

Prijs

2.3.1

De door MAG opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting, kosten van (speciale) verpakking,
vervoer, laden, lossen, installatie, assemblage en verzekeringen, evenals door overheden opgelegde
invoerrechten, omzetbelasting, accijnzen en andere belastingen, heffingen en rechten.

2.3.2

Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is MAG
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.3.3

Indien MAG, op verzoek of met toestemming van Contractant, aanvullende activiteiten – in de breedste
zin van het woord – uitvoert, die buiten de werkingssfeer van de Overeenkomst vallen (meerwerk),
dienen deze activiteiten door Contractant tegen de gebruikelijke prijzen/tarieven en voorwaarden aan
MAG te worden betaald. MAG is nimmer verplicht een verzoek om extra werkzaamheden, verandering
van de Overeenkomst of aanvullende activiteiten in te willigen en kan van Contractant te allen tijde
verlangen hierover een afzonderlijke Overeenkomst met MAG af te sluiten.
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2.3.4

Contractant aanvaardt dat als gevolg van extra werkzaamheden, wijzigingen in de Overeenkomst of
aanvullende activiteiten het overeengekomen of verwachte tijdstip van levering van de Prestatie kan
worden beïnvloed of gewijzigd. MAG is in geen geval aansprakelijk voor schade of verliezen die
voortvloeien uit dergelijke extra werkzaamheden, wijzigingen in de Overeenkomst of aanvullende
activiteiten, evenals de gevolgen daarvan.

2.4

Intellectueel eigendom

2.4.1

Alle intellectuele-eigendomsrechten (en copyrights) met betrekking tot de door MAG te leveren
Prestatie en alle gerelateerde documentatie berusten en blijven uitsluitend berusten bij MAG of –
indien van toepassing – bij haar leverancier(s) die MAG toestemming heeft/hebben verleend om
zijn/hun intellectuele-eigendomsrecht(en) te gebruiken. Dit geldt in ieder geval voor alle
kostenramingen, tekeningen en andere documenten; dergelijke documenten mogen niet aan derden
worden doorgegeven. Tekeningen en andere documenten die deel uitmaken van aanbiedingen van
MAG moeten op eerste verzoek van MAG onverwijld door Contractant worden geretourneerd. De
levering, installatie, opbouw en/of assemblage van Producten of Diensten door MAG, mag in geen
geval worden beschouwd als een expliciete of impliciete licentie tot gebruik, publicatie,
verveelvoudiging, bewerking of onthulling aan derden van enig intellectueel-eigendomsrecht, tenzij
MAG hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2.5

Aflevering en overgang risico / Eigendomsvoorbehoud

2.5.1

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van Producten “af fabriek” (EXW, Ex Works),
als bedoeld in de Incoterms 2010.

2.5.2

Indien levering op enige door Contractant gespecificeerde (bouw)plaats (“het werk”) is
overeengekomen, zullen de Producten (althans, de Prestatie) worden geleverd op een vervoermiddel,
op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering
geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. MAG behoeft niet
verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede
losplaats kan komen. Contractant is verplicht de te leveren Producten aldaar in ontvangst te nemen
en direct te lossen. Blijft Contractant in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn
rekening. Contractant zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.

2.5.3

Dadelijk nadat het/de Product(en) zijn afgeleverd als hiervoor in artikel 2.5.1 en 2.5.2 bedoeld, draagt
Contractant het risico voor het geleverde en voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit
Product mocht ontstaan. Indien Contractant tekortschiet met de afname van enig Product zal MAG
gerechtigd zijn de kosten van opslag van zodanige Producten aan Contractant in rekening te brengen.

2.5.4

Alle door MAG geleverde Producten blijven eigendom van MAG totdat Contractant aan zijn
betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens MAG heeft voldaan. Zolang Contractant niet aan
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Contractant zich jegens MAG om het geleverde
als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en niet te verpanden (hetgeen zowel
in verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke zin is verboden), te verwerken, samen te voegen, over
te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de
Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.

2.5.5

Indien Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MAG, heeft MAG het
recht de Producten waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover
noodzakelijk zal Contractant aan MAG op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot
gebouwen en/of terreinen, waarvan Contractant eigenaar danwel beheerder is, zodat MAG zijn
eigendom(men) kan revindiceren.

2.5.6

Door Contractant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan
vorderingen van MAG waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.
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2.6

Keuring

2.6.1

Contractant zal geleverde Producten onverwijld na de aflevering keuren. Indien Contractant niet
binnen achtenveertig (48) uur na aflevering schriftelijke melding maakt van gegronde klachten, wordt
het product geacht te zijn geaccepteerd en is MAG niet gehouden tot herstel, vervanging of creditering.

2.6.2

In geval van kleine tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het Product niet of
nauwelijks beïnvloeden, zal het Product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn
geaccepteerd. MAG zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen

2.6.3

Door MAG geleverde bouwstoffen worden onverwijld gekeurd en geacht te zijn goedgekeurd, indien
deze niet binnen achtenveertig (48) uur na feitelijke aflevering op het werk schriftelijk zijn afgekeurd.
Verwerkte bouwstoffen worden te allen tijde geacht te zijn goedgekeurd.

2.7

Aansprakelijkheid / Overmacht / Ontbinding

2.7.1

MAG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door haar verrichte werkzaamheden,
leveranties of diensten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid. In geval van een
gebrek in de geleverde prestatie zal MAG de keuze maken of zij het gepresteerde herstelt, vervangt
of Contractant crediteert voor een evenredig deel van de prijs of aanneemsom. Deze verplichting van
MAG vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de gebrekkige prestatie schriftelijk
bij MAG reclameert.

2.7.2

MAG is nimmer (ook niet indien MAG geen beroep op artikel 2.7.1 zou toekomen) aansprakelijk voor:
(a)
indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of
stagnatieschade;
(b)
schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van
hulppersonen).

2.7.3

MAG is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
1.
schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van,
door of vanwege door Contractant verstrekte gegevens;
2.
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Contractant ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

2.7.4

Indien MAG geen beroep zou toekomen op het bepaalde in artikel 2.7.1 en/of 2.7.2 en/of 2.7.3, is de
aansprakelijkheid van MAG in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw) betreffende de
Prestatie waarop de schade betrekking heeft.

2.7.5

De Contractant vrijwaart MAG van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover
verband houdend met enige geleverde Prestatie. Tot deze vrijwaring behoort tevens de vergoeding
van de kosten die MAG maakt om zich tegen aanspraken te verweren.

2.7.6

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van MAG, welke van dien aard zijn dat naleving of
verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder
onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering,
onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en
storingen in productieprocessen zowel van MAG als van haar toeleveranciers en onderaannemers,
gelden als overmacht en geven MAG het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde
gedeelte te ontbinden zonder enige verplichting tot vergoeding aan Contractant. In geval van tijdelijke
overmacht heeft MAG het recht naar keuze om de levering gedurende die tijd op te schorten of de
Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, eveneens zonder verplichting tot
vergoeding aan de Contractant en met behoud van het recht een evenredig deel van de
overeengekomen prijs in rekening t e brengen.

2.7.7

Indien Contractant ook geheel of ten dele verantwoordelijk is voor het ontwerp van het werk, blijft de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dat ontwerp bij Contractant, tenzij schriftelijk
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uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval is MAG niet aansprakelijk voor de gevolgen
van door Contractant gemaakte keuzes, ontwerpen en aanwijzingen.
2.7.8

Na de dag waarop de Prestatie, voor zover daaronder is te begrijpen de uitvoering door MAG van enig
in opdracht van Contractant door MAG te realiseren werk, als opgeleverd geldt, is MAG niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan de Prestatie (het werk), tenzij in de Overeenkomst anders is
overeengekomen.

2.8

Betaling

2.8.1

Betaling door Contractant dient te geschieden netto, uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen na
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Contractant is niet gerechtigd tot opschorting of
verrekening van zijn betaalverplichtingen.

2.8.2

Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven bij MAG te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van
Contractant ter zake vervallen.

2.8.3

Bij gebreke van tijdige betaling is de Contractant van rechtswege in verzuim en aan MAG de wettelijke
handelsrente vanaf de vervaldag verschuldigd, alsmede vergoeding van te maken incassokosten,
welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.

2.8.4

In de navolgende gevallen is Contractant van rechtswege in verzuim en heeft MAG het recht de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
vereist is – op te schorten of buitengerechtelijk te ontbinden:
(a)
indien Contractant zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel
in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend,
dan wel Contractant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
(b)
indien Contractant (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
(c)
indien ten laste van Contractant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
(d)
indien MAG goede grond heeft te vrezen dat Contractant tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen.
Het voorgaande laat de overige rechten van MAG onverlet.

2.8.5

MAG is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of meer van de
groepsmaatschappijen behorende tot de groep van MAG, namens zodanige groepsmaatschappij(en)
te verrekenen met vorderingen die de Contractant heeft op MAG uit hoofde van de Overeenkomst.
Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Contractant is vereist, wordt deze toestemming
hierbij op voorhand, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan MAG verleend. MAG is voorts gerechtigd
bedragen die zij te eniger tijd aan Contractant zal zijn verschuldigd, in plaats van aan Contractant
te betalen aan één of meer andere groepsmaatschappijen, die alsdan het ontvangene in mindering
brengen op hetgeen zij van de Contractant te vorderen heeft/hebben.

2.8.6

MAG is gerechtigd van Contractant zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming door de
Contractant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Contractant zal daaraan op eerste verzoek
voldoen. Indien Contractant geen of onvoldoende zekerheid stelt, is MAG gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.

2.8.7

Bij niet nakoming van enige verplichting door Contractant, is deze aan MAG een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), te vermeerderen met € 500,- (zegge:
vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt. Contractant blijft daarnaast
verplicht de schade van MAG te vergoeden.
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2.9

Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

2.9.1

Contractant is bevoegd de uitvoering de Prestatie, voor zover daaronder is te begrijpen de uitvoering
door MAG van enig in opdracht van Contractant door MAG te realiseren werk, geheel of gedeeltelijk
te schorsen. Voorzieningen die MAG ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die MAG
ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan MAG vergoed.

2.9.2

Indien gedurende de schorsing schade aan de Prestatie (het werk) ontstaat, komt deze niet voor de
rekening van MAG.

2.9.3

Indien de schorsing langer dan veertien (14) dagen duurt, kan MAG bovendien vorderen, dat haar een
evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Prestatie wordt gedaan. Daarbij wordt
rekening gehouden met door MAG op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door
MAG betaalde, bouwstoffen.

2.9.4

Indien de schorsing van de Prestatie (het werk) langer dan een maand duurt, is MAG bevoegd de
Prestatie in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig artikel 2.9.5 te worden
afgerekend.

2.9.5

Contractant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. MAG heeft
in dat geval recht op de voor de Prestatie (het werk) overeengekomen (aanneem)som, vermeerderd
met de kosten die MAG als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de
haar door de beëindiging bespaarde kosten.

2.9.6

MAG zendt Contractant een gespecificeerde eindafrekening, zonodig vergezeld van achterliggende
stukken, van hetgeen de Contractant ingevolge de beëindiging van de Prestatie (het werk) in
onvoltooide staat verschuldigd is.

2.10

Privacy en verzekering

2.10.1

De wijze waarop MAG omgaat met door Contractant verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de
privacyverklaring van MAG, die op eerste verzoek door MAG aan Contractant wordt verzonden.

2.10.2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is MAG medeverzekerd op een door Contractant ten
behoeve van de (mede door) MAG te verrichten Prestatie afgesloten of af te sluiten Construction All
Risks (CAR)-verzekering, waarvoor de voorwaarden voor MAG op diens verzoek bij Contractant ter
inzage liggen.

2.11

Toepasselijk recht en geschillen

2.11.1

Op de rechtsverhouding tussen MAG en Contractant is, met inachtneming van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.11.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is
uitdrukkelijk uitgesloten.

2.11.3

De rechtbank Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch) is exclusief bevoegd kennis te nemen van
geschillen tussen partijen.

2.11.4

Het in artikel 2.11.3 bepaalde laat onverlet het recht van MAG het geschil voor te leggen aan de
volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

2.11.5

Titels van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden dienen slechts de leesbaarheid en
hebben inhoudelijk geen enkele betekenis.
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