
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEUWEN SLEUFLOZE TECHNIEKEN B.V. (VLST) 

1. ALGEMEEN

Artikel 1: De�nities  
VLST Van Leeuwen Sleufloze Technieken B.V., handelend 

onder de naam Van Leeuwen Sleufloze Technieken  
Bestek: de omschrijving van het Werk, inclusief 

bijbehorende tekeningen, de voor het Werk 
geldende voorwaarden, de nota van inlich�ngen en 
het proces-verbaal van aanwijzing.  

Inkoopvoorwaarden: de Voorwaarden die zien op de levering van zaken 
en diensten door Wederpar�j aan VLST. 

Leveringsvoorwaarden: de Voorwaarden die zien op het verrichten van een 
Presta�e door VLST in opdracht van Wederpar�j  

Obstakels: eigenschappen van de bodem alsmede zich in de 
bodem bevindende zaken die de realisering van het 
Werk conform de Overeenkomst belemmeren.  

Onderaannemingsvoorwaarden: de Voorwaarden die zien op het realisering van een 
Werk door Wederpar�j in opdracht van VLST.  

Overeenkomst: de overeenkomst tussen VLST en Wederpar�j. 
Par�jen: VLST en Wederpar�j. 
Personeel: werknemers en/of onderaannemers en/of overige 

hulppersonen van Wederpar�j.  
Presta�e: het leveren van zaken of diensten of het tot stand 

brengen van een Werk of Werken. 
Schri�elijk:  door middel van een door Par�jen ondertekend 

document, een brief, telefax of e-mailbericht. 
Specifieke voorwaarden  specifieke voorwaarden die naast de Voorwaarden 

van toepassing zijn op de Overeenkomst, zoals UAV 
2012 en UAV-GC 2005. 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
Werk: het product van de overeengekomen bouwkundige 

werkzaamheden. 
Wederpar�j: de wederpar�j van VLST. 

Artikel 1.2: Toepasselijkheid Voorwaarden 
1.2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten, 
opdrachten en Overeenkomsten van VLST.  
1.2.2 Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing. 
1.2.3 Nie�gheid of vernie�ging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de 
Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nie�ge of 
vernie�gde bepalingen worden vervangen door bepalingen die de strekking van die 
nie�ge of vernie�gde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.  
1.2.4 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schri�elijk zijn 
overeengekomen.  
1.2.5 Indien de Overeenkomst, het Bestek, eventuele algemene voorwaarden van 
opdrachtgever van VLST, de Voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden en overige 
voorwaarden en bedingen onderling strijdige bepalingen beva�en, geldt de volgende 
rangorde waarbij de eerder genoemde bepalingen en/of stukken prevaleren boven de 
later genoemde: 
a.  de Overeenkomst;
b. het Bestek exclusief de daarin genoemde Specifieke voorwaarden;
c. de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van VLST;
d. de Voorwaarden;
e. de Specifieke voorwaarden.
1.2.6 Hoofdstuk 1 van de Voorwaarden is naast de andere hoofdstukken van de
Voorwaarden van toepassing. Indien hoofdstuk 1 enerzijds en de hoofdstukken 2, 3 en 
4 van de Voorwaarden anderzijds tegenstrijdige bepalingen beva�en, gelden de in de
hoofdstukken 2, 3 en 4 opgenomen voorwaarden.

Artikel 1.3: Overeenkomst 
1.3.1 De Overeenkomst komt alleen tot stand indien deze schri�elijk is aangegaan, VLST 
een schri�elijke opdracht aan Wederpar�j verstrekt, VLST een opdracht van de 
Wederpar�j schri�elijk aanvaardt en/of VLST met de uitvoering daarvan aanvangt. 
1.3.2 De Wederpar�j die een Presta�e verricht voordat aan ar�kel 1.3.1 is voldaan, 
doet dit voor eigen rekening en risico.  

Artikel 1.4 Cessieverbod, onderaanneming en uitbesteding 
1.4.1 Wederpar�j is niet gerech�gd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten 
en verplich�ngen aan een derde over te dragen of met een beperkt recht te bezwaren. 
1.4.2 Wederpar�j is niet gerech�gd de Presta�e geheel of gedeeltelijk –al dan niet in 
onderaanneming- door een derde te laten verrichten. Indien VLST hiervoor nie�emin 
schri�elijk toestemming verleent, dient Wederpar�j (a) de inhoud van de 
Overeenkomst en de Voorwaarden en de overige in ar�kel 1.2.5 genoemde 
stukken/bepalingen op te nemen in de overeenkomst met genoemde derde en (b) op 
eerste verzoek van VLST de uit de overeenkomst met genoemde derde voortvloeiende 
rechten op een door VLST te bepalen wijze aan VLST te verpanden.  

Artikel 1.5: Duur, opschorting en einde Overeenkomst 
1.5.1 De Overeenkomst geldt voor de tussen Par�jen overeengekomen duur en eindigt 
op het moment van voltooiing van de Presta�e c.q. het Werk.  
1.5.2 Tenzij anders overeengekomen, kan Wederpar�j de Overeenkomst niet 
tussen�jds beëindigen.  
1.5.3 VLST kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang 
ontbinden of de nakoming ervan opschorten indien (a) Wederpar�j surséance van 
betaling wordt verleend, (b) Wederpar�j in staat van faillissement wordt verklaard, (c) 
Wederpar�j haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt, (d) Wederpar�j door 
beslaglegging, onder curatele stelling, de toepassing van de Wet 
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, (e) 
Wederpar�j overlijdt, (f) de onderneming van Wederpar�j wordt s�lgelegd, 
geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een reconstruc�e of 
samenvoeging van ondernemingen, (g) Wederpar�j handelt in strijd met de 
Overeenkomst, de Voorwaarden of de Specifieke voorwaarden, (h) er goede gronden 
zijn om te vrezen dat Wederpar�j in strijd zal handelen met de Overeenkomst, de 
Voorwaarden of de Specifieke voorwaarden of (i) het voor VLST niet mogelijk is om de 
Overeenkomst in overeenstemming met vigerende veiligheidsnormen, 
vergunningvoorschri�en en overige we�elijke en overheidsvoorschri�en na te komen. 
1.5.4 In geval van opschor�ng of ontbinding van de Overeenkomst is VLST niet verplicht 
tot schadevergoeding of terugbetaling van reeds ontvangen gelden. Eventuele 
vorderingen op Wederpar�j zijn in dat geval direct opeisbaar.  
1.5.5 In geval van opschor�ng of ontbinding op grond van ar�kel 1.5.3 is VLST 
gerech�gd om door Wederpar�j voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt 
hulpmateriaal, zoals �jdelijke terreinverhardingen (waaronder rijplaten), steigers, 
hijsinrich�ngen, transportwerktuigen en dergelijke, kosteloos voor het verrichten van 
de Presta�e te (doen) gebruiken.  

Artikel 1.6: Prijs  
1.6.1 Door VLST opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelas�ng (BTW) en andere 
heffingen die op grond van de wet of van overheidswege worden opgelegd en 
exclusief emballage.  
1.6.2 VLST is gerech�gd de overeengekomen prijs te verhogen indien (a) één of 
meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan en (b) Wederpar�j de 
oorspronkelijk overeengekomen en/of toegezonden specifica�es en bescheiden dan 
wel instruc�es wijzigt waardoor VLST meer werkzaamheden dient te verrichten of meer 
kosten dient te maken dan VLST bij het aangaan van de Overeenkomst kon voorzien. 
1.6.3 VLST is gerech�gd haar prijzen jaarlijks te verhogen met de infla�ecorrec�e 
conform een door VLST te bepalen prijsindex.  

Artikel 1.7 Facturering  
1.7.1 Facturen van Wederpar�j dienen (voor zover van toepassing) de volgende 
gegevens te beva�en:  
a. naam en adres Wederpar�j;
b. het BTW-nummer van Wederpar�j;
c. het bankrekeningnummer (IBAN- en BIC-gegevens) van Wederpar�j;
d. het G-rekeningnummer van Wederpar�j;
e. het Kamer van Koophandelnummer van Wederpar�j; 
f. het opdracht- en/of werknummer;
g. een omschrijving van de geleverde Presta�e en het �jdvak waar de Presta�e

betrekking op hee�;
h.  het loonbelas�ngnummer van Wederpar�j;
i. de vermelding of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelas�ng van

toepassing is en het bedrag van de omzetbelas�ng;
j. indien Wederpar�j Presta�es in onderaanneming in de zin van de Wet

Ketenaansprakelijkheid voor VLST verricht: de omvang van de bruto loonsom
opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen 
afspraken ten aanzien van de loonsom en afdrachtverplich�ngen en een kopie van 
de in ar�kel 3.15.4 genoemde mandagenregisters;

k. de opdrachtbon van VLST;
l. het door VLST ondertekende en gedateerde cer�ficaten van (deel)oplevering,

uren(werk)staten, paklijsten en/of vrachtbrieven;
m. overige overeengekomen gegevens. 
1.7.2 Facturen die niet van de in ar�kel 1.7.1 genoemde gegevens zijn voorzien, 
worden niet in behandeling genomen en niet betaald.
1.7.3 Vergoedingen voor meer- en minderwerk worden separaat door Wederpar�j 
gefactureerd.

Artikel 1.8 Betaling en zekerheidsstelling 
1.8.1 Facturen van VLST worden betaald binnen     30  dagen na de factuurdatum dan wel 
conform het in de Overeenkomst vermelde betalingsschema, op een door VLST aan te 
geven wijze, in Euro’s en zonder opschor�ng, a�rek of verrekening met een vordering 
die Wederpar�j op VLST hee� of meent te hebben.  
1.8.2 Facturen van Wederpar�j worden betaald binnen 60 dagen nadat (a) 
Wederpar�j de Presta�e volledig hee� verricht, (b) de Presta�e door VLST is 
goedgekeurd, (c)  VLST de originele factuur van Wederpar�j hee� ontvangen en (d) de 
factuur voldoet aan ar�kel 1.7.1. 
1.8.3 In de in ar�kel 1.5.3 genoemde gevallen of indien VLST dat met het oog op de 
voortgang van de Presta�e nodig acht, is VLST gerech�gd facturen van Wederpar�j 
rechtstreeks aan onderaannemers van Wederpar�j te betalen.  
1.8.4 VLST is steeds gerech�gd door Wederpar�j verschuldigde loonheffingen en 
omzetbelas�ng waarvoor VLST op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid 
aansprakelijk is, aan Wederpar�j te betalen door stor�ng op diens G-rekening dan wel 
rechtstreeks aan de Belas�ngdienst te betalen. 
1.8.5 VLST is gerech�gd haar vorderingen op Wederpar�j te verrekenen met 
vorderingen van Wederpar�j  op VLST of een andere rechtspersoon waarin VLST direct 
of indirect een belang hee� van minimaal een derde van het aandelenkapitaal van de 
betreffende rechtspersoon. 
1.8.6 Wederpar�j dient op eerste verzoek van VLST een door VLST te bepalen 
(aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van de Overeenkomst op een 
zodanige wijze dat de vorderingen van VLST op basis van de Overeenkomst, 
vermeerderd met de we�elijke (handels)rente en kosten, behoorlijk gedekt zijn.  
1.8.7 Door de betaling van facturen van Wederpar�j of diens onderaannemers wordt 
VLST niet geacht te erkennen dat de Presta�e conform de Overeenkomst, de 
(Specifieke) Voorwaarden, het Bestek en overige op de Overeenkomst van toepassing 
zijnde bepalingen is uitgevoerd.  
1.8.8 Indien betaling na aanmaning uitblij�, is VLST gerech�gd aanspraak te maken op 
een vergoeding van de we�elijke handelsrente en een vergoeding van de 
buitengerechtelijke incassokosten ter groo�e van 15% van de hoofdsom met rente 
met een minimum van € 500. 
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1.8.9 VLST is gerech�gd te bepalen op welke openstaande vordering een van 
Wederpar�j ontvangen betaling in mindering komt.  

Artikel 1.9: Intellectuele eigendom 
1.9.1 Zaken en werkwijzen die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
zijn ontwikkeld, ontstaan of verstrekt, waaronder tekeningen, berekeningen en 
modellen, blijven eigendom van VLST. Alle rechten van intellectuele eigendom met 
betrekking tot genoemde zaken en werkwijzen berusten uitsluitend bij VLST. 
Wederpar�j is niet gerech�gd genoemde zaken en werkwijzen te wijzigen, te 
verveelvoudigen, te kopiëren, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te 
stellen, openbaar te maken, te exploiteren of anders dan in het kader van de 
nakoming van de Overeenkomst  te gebruiken. 
1.9.2 Wederpar�j garandeert dat door het verrichten van de Presta�e en het benu�en 
van de daaruit voortvloeiende zaken, diensten of werken geen inbreuk wordt gemaakt 
op intellectuele eigendomsrechten van derden. Wederpar�j vrijwaart VLST tegen 
eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele 
eigensdomsrechten.  
1.9.3 Het is Wederpar�j niet toegestaan de naam VLST  en/of overige door VLST 
gehanteerde handelsnamen en/of logo’s van VLST  voor commerciële doeleinden te 
gebruiken.  

Artikel 1.10: Geheimhouding 
1.10.1 Wederpar�j zal alle informa�e die door VLST   aan   Wederpar�j in het kader van 
de Overeenkomst wordt verstrekt geheimhouden en zonder schri�elijke toestemming 
van VLST  niet aan derden bekend maken, met uitzondering van derden die met 
goedkeuring van VLST  bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. 
Wederpar�j staat ervoor in dat genoemde derden genoemde geheimhoudingsplicht 
zullen naleven.  
1.10.2 Zonder schri�elijke toestemming van VLST  is het Wederpar�j niet toegestaan 
zijn betrokkenheid bij voor VLST   te verrichten Presta�es publiekelijk bekend te maken.  

Artikel 1.11: Aansprakelijkheid en Overmacht  
1.11.1 In situa�es waarin Wederpar�j jegens VLST recht hee� op schadevergoeding 
geldt dat VLST  voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en 
werkelijk geleden schade. VLST is niet aansprakelijk voor indirecte schade en 
gevolgschade, waaronder gederfde winst, vermogensschade, verminderde goodwill, 
schade door bedrijfsstagna�e en door derden geleden schade.  
1.11.2 VLST  is voorts niet aansprakelijk voor (a) schade en kosten als gevolg van 
oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik van de door VLST  ter beschikking 
gestelde zaken en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschri�en met 
betrekking tot genoemde zaken, (b) schade en kosten als gevolg van uitloop van de 
werkzaamheden van VLST,  (c) schade als gevolg van fou�eve inlich�ngen en/of 
adviezen van VLST, (d) schade veroorzaakt door bouwplaatsonderkomens, 
gereedschappen en materieel dat door VLST   aan Wederpar�j ter beschikking is gesteld, 
(e) schade aan het Werk na oplevering ervan, (f) schade aan zaken van Wederpar�j of 
zaken die Wederpar�j voor derden houdt, (g) letselschade en immateriële schade (h) 
schades aan kabels en leidingen waarvan de ligging VLST   niet bekend is   en   die tevoren 
niet getraceerd zijn, alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en vertragingsschade, (i) 
schade door (weg)verzakkingen en/of hei- en/of trilschade, alsmede hieruit 
voortvloeiende gevolg- en vertragingsschade, (j) schade voortvloeiend uit de 
aanwezigheid van Obstakels, alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en 
vertragingsschade en(k) schade als gevolg van vrijgekomen vervuilde grond en (l) 
schade als gevolg van de inzet van een door VLST aan Wederpar�j verhuurde of
anderszins ter beschikking gestelde bemande kranen en overige machines. 
1.11.3 Indien op VLST  enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt 
tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering 
van VLST   wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, 
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden,
te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich hee� 
voorgedaan, tot een maximum van € 25.000. 

1.11.4 In afwijking van de we�elijke verjaringstermijnen, bedraagt de 
verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Wederpar�j jegens VLST   1 jaar, 
tenzij de Specifieke voorwaarden voorzien in een kortere verjaringstermijn, in welk 
geval de kortere verjaringstermijn van toepassing is.  
1.11.5 Wederpar�j vrijwaart VLST   tegen aa  n spraken    en boetes    van derden in verband 
met de uitvoering van de Overeenkomst en de niet-nakoming van de in de 
Overeenkomst en/of de Voorwaarden opgenomen voorschri�en. 
1.11.6 VLST   is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht.  Onder overmacht 
wordt onder meer verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van 
personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur, 
zaken en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, 
vandalisme, mobilisa�e, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle 
andere maatregelen van overheidswege en gewijzigde wetgeving die de nakoming van 
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar 
weer, overstromingen, iedere verhindering of tekortkoming van onderaannemers, 
hulppersonen en overige derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
Overeenkomst, wijziging van de algemene voorwaarden van genoemde derden, 
onderaannemers en hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk 
tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken. 
1.11.7 VLST  kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die 
nakoming verhindert intreedt nadat VLST   haar ve  rplich�ngen had moeten nakomen. 
1.11.8 In geval van overmacht kunnen Par�jen de verplich�ngen op grond van de 
Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn 
Par�jen gerech�gd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplich�g te zijn. 
Hetgeen op basis van de Overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar 
verhouding afgerekend.  
1.11.9 Indien VLST  jegens wederpar�j recht hee� op schadevergoeding strekt de 
administra�e van VLST  tot volledig bewijs van de schade van VLST, behoudens 
tegenbewijs door Wederpar�j.  
1.11.10 Indien VLST  de Overeenkomst met meerdere Wederpar�jen sluit, zijn zij 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.  

Artikel 1.12: Inspecties en keuringen  
1.12.1 VLST   dan wel door haar ingeschakelde derden zijn te allen �jde gerech�gd de 
Presta�es en door Wederpar�j in dat kader te gebruiken of gebruikte zaken aan een 
(tussen�jdse) keuring te onderwerpen en te onderzoeken of genoemde Presta�es en 
zaken aan de Overeenkomst voldoen. Daartoe dient Wederpar�j VLST   en/of genoemde 
derden op eerste verzoek terstond (a) toegang te verschaffen tot haar werk- en 
opslagplaatsen, (b) alle noodzakelijke en gevraagde informa�e, zoals informa�e met 
betrekking tot de herkomst en specifica�es van genoemde zaken, te verschaffen en (c) 
alle noodzakelijke en gevraagde assisten�e te verlenen, onder meer in de vorm van 
het ter beschikking stellen van instrumenten, machines en werknemers voor 
onderzoek, me�ng en keuring van de Presta�es en genoemde zaken.  
1.12.2 VLST is gerech�gd de in 1.12.1 genoemde Presta�es en/of zaken vóór 
(op)levering af te keuren en naar haar keuze (a) Wederpar�j te verzoeken genoemde 
Presta�es en/of zaken voor rekening van Wederpar�j respec�evelijk opnieuw uit te 
voeren, te verwijderen en/of te vervangen, (b) de Overeenkomst onmiddellijk te 
ontbinden dan wel (c) haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplich�ngen op te 
schorten.  
1.12.3 VLST kan verlangen dat het fabricage-, bewerkings- of opslagproces van 
Wederpar�j in overeenstemming wordt gebracht met de eisen van VLST. 

Artikel 1.13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1.13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens 
Koopverdrag is niet van toepassing. 
1.13.2 Alle geschillen tussen VLST   en   Wederpar�j   worden   naar keuze van  VLST    beslecht 
door (i) de bevoegde rechter te Utrecht of (ii) de Raad voor Arbitrage voor de Bouw in 
overeenstemming met de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw. In geval van geschillen met betrekking tot de Wet 
Ketenaansprakelijkheid is de bevoegde rechter te Utrecht bevoegd.  

2. INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 2.1: Prijs  
2.1.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen van door 
Wederpar�j te leveren zaken inclusief transport naar het overeengekomen of door 
VLST   aangegeven   adres, inclusief deugdelijke verpakk  ing als bedoeld in ar�kel 2.2.8  en 
inclusief de kosten van eventuele vergunningen en eventuele andere bijkomende 
kosten of heffingen door derden.  
2.1.2 Indien Wederpar�j een overeengekomen of een hem op grond van de wet of 
Specifieke voorwaarden toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is VLST 
bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder schadeplich�g te zijn.  

Artikel 2. 2: Levering  
2.2.1 Levering geschiedt Delivered Duty Paid (DDP) conform Incoterms 2010, op in de 
Overeenkomst dan wel door VLST   te bepalen wijze,   plaats en �jd. Indien hieromtrent 
niets is overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van VLST.  
2.2.2 Zaken die VLST  met het oog op het verrichten van de Presta�e aan Wederpar�j 
ter beschikking hee� gesteld blijven eigendom van VLST  en worden door Wederpar�j 
op een voor derden herkenbare wijze gekenmerkt en geïndividualiseerd als zijnde 
eigendom van VLST.   Wederpar�j i  s slechts gerech�gd genoemde zaken ter uitvoering 
van de Overeenkomst te gebruiken.  
2.2.3 Wederpar�j garandeert dat levering van zaken onbezwaard en vrij van beslagen, 
eigendomsvoorbehouden en beperkte rechten en dergelijke geschiedt.  
2.2.4 Wederpar�j garandeert dat geleverde zaken vrij door VLST of door VLST 
ingeschakelde derden kunnen worden gebruikt, overgedragen, aangepast, bewerkt en 
gerepareerd en dat hierbij geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Wederpar�j vrijwaart VLST   tegen eventuele aanspraken 
van derden terzake en zal VLST alle hieruit voortvloeiende schade, inclusief 
proceskosten, waaronder de volledige advocaatkosten, vergoeden.  
2.2.5 Deelleveringen zijn niet toegestaan. 
2.2.6 Zaken en diensten worden geleverd inclusief gebruiksaanwijzingen, instruc�es, 
brochures, kwaliteits- en veiligheidskeurmerken- en cer�ficaten.  
2.2.7 Wederpar�j dient te leveren zaken te voorzien van een pakbon of vrachtbrief 
waarop is vermeld (a) het in de Overeenkomst genoemde order- of opdrachtnummer 
en (b) en een omschrijving van de hoeveelheid en aard van de geleverde zaken.  
2.2.8 Wederpar�j verpakt de te leveren zaken op deugdelijke en zo milieuvriendelijk 
mogelijk wijze, met inachtneming van de bij of krachtens de Nederlandse, Europese en 
interna�onale voorschri�en gestelde vereisten. VLST  is gerech�gd zaken te weigeren 
indien niet aan dit vereiste is voldaan.  
2.2.9 Wederpar�j is verantwoordelijk voor de verkrijging van eventuele voor levering 
en transport vereiste vergunningen.  
2.2.10 De levering van zaken is voltooid op het moment dat de zaken door VLST  in 
ontvangst zijn genomen, VLST   hee� getekend voor aflevering en de zaken  door VLST    zijn 
goedgekeurd. De levering van diensten is voltooid op het moment dat de uitvoering 
door VLST  akkoord is bevonden. Goedkeuring laat het recht van VLST  om haar rechten 
uit hoofde van eventuele nadien gebleken tekortkomingen in de nakoming van de 
Overeenkomst uit te oefenen onverlet.  
2.2.11 Afgekeurde zaken worden op kosten van Wederpar�j geretourneerd.  

Artikel 2.3 Garantie 
2.3.1 Wederpar�j garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de Overeenkomst. 
Wederpar�j garandeert de afwezigheid van tekortkomingen en gebreken aan zaken 
gedurende 5 jaar nadat zij door VLST   in gebruik zijn genomen of, voorzover   leverancier 
van Wederpar�j een langere garan�etermijn hanteert, gedurende die langere termijn.  
2.3.2 De in ar�kel 2.3.1 genoemde garan�etermijn wordt verlengd gedurende de 
periode waarin de zaken niet of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van 
een gebrek.  
2.3.3 Indien zaken of onderdelen van zaken onder garan�e worden vervangen of 
gerepareerd, start voor genoemde zaken of onderdelen een nieuwe garan�etermijn 
als bedoeld in ar�kel 2.3.1.  



2.3.4 Indien �jdens de garan�eperiode een gebrek of tekortkoming ontstaat, is VLST 
gerech�gd om de zaken voor rekening van Wederpar�j te retourneren en onmiddellijk 
terugbetaling van de voor die zaken betaalde prijs te vorderen of te eisen dat die 
zaken voor rekening van Wederpar�j worden vervangen of hersteld. In dat geval is 
Wederpar�j verplicht alle hieruit voortvloeiende schade van VLST   te vergoeden.  

3. ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 3.1: Wetten en voorschriften en afwijkingen van Speci�eke Voorwaarden  
3.1.1 Wederpar�j wordt geacht volledig bekend te zijn met de aard van het Werk en 
de inhoud van de hoofdaannemingsovereenkomst, bouwplaatsvoorschri�en, project- 
en veiligheidsplannen, vergunningvoorschri�en die van invloed kunnen zijn op het 
Werk en alle overige tussen VLST en hoofdaannemer en tussen Par�jen 
overeengekomen voorschri�en. Wederpar�j lee� genoemde overeenkomsten en 
voorschri�en, die op de Overeenkomst van toepassing zijn, onverkort na.  
3.1.2 In afwijking van § 42 UAV 2012 is Wederpar�j de in genoemde bepalingen 
vermelde kor�ng ook verschuldigd over dagen die geen werkdagen zijn. VLST  is 
gerech�gd aanspraak te maken op een vergoeding van de werkelijke 
vertragingsschade indien deze hoger is dan genoemde kor�ng.  
3.1.3 Wederpar�j hee� uitsluitend recht op een vergoeding wegens 
kostenverhogende omstandigheden op basis van ar�kel 7:753 BW of - indien de UAV 
2012 en/of de UAV-GC 2005 van toepassing is - op basis van § 47 UAV 2012 en/of § 44 
UAV-GC 2005 indien VLST dat recht ook hee� jegens hoofdaannemer en 
hoofdaannemer genoemde vergoeding daadwerkelijk aan VLST   hee� voldaan.  

Artikel 3 .2: Vertegenwoordiging 
3.2.1 Vóór aanvang van het Werk benoemt ieder der Par�jen een vertegenwoordiger 
die gemach�gd is om de betreffende Par�j in alle kwes�es met betrekking tot het 
Werk te vertegenwoordigen en als zodanig als enig aanspreekpunt van de andere 
Par�j fungeert.  
3.2.2 De vertegenwoordiger van VLST  is bevoegd zijn taken te delegeren aan een 
plaatsvervanger. De vertegenwoordiger van Wederpar�j is daartoe slechts bevoegd na 
voorafgaande schri�elijke toestemming van VLST. De naam van genoemde 
plaatsvervanger(s) en de voorwaarden waaronder wordt gedelegeerd worden 
schri�elijk en �jdig vooraf aan de andere Par�j doorgegeven.  

Artikel 3.3: Algemene verplichtingen Wederpartij  
3.3.1 Tenzij schri�elijk anders overeengekomen, is Wederpar�j belast met de 
dagelijkse leiding over en het toezicht op de uitvoering van dat deel van het Werk dat 
door Wederpar�j wordt verricht. Wederpar�j dient te voldoen aan de door VLST 
terzake te stellen eisen. 
3.3.2 Wederpar�j staat er voor in dat de door Wederpar�j en door haar ingeschakeld 
Personeel en derden het Werk op vakbekwame wijze en onderbroken uitvoeren en 
(blijven) voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, 
deskundigheid en ervaring. 
3.3.3 Wederpar�j zorgt ervoor dat alle financiële gegevens, rapporten, facturen en 
overige documenten met betrekking tot het Werk volledig en te allen �jde voor VLST 
beschikbaar zijn. 
3.3.4 Wederpar�j is verplicht alle door VLST   georganiseerde   vergaderingen bij te wonen 
om het Werk aldaar te bespreken. Alle ter genoemde vergaderingen genomen 
besluiten en aanwijzingen van VLST   zijn voor Wederpar�j bindend.  
3.3.5 Wederpar�j voorziet VLST   op haar eerste verzoek van haar bewijs van registra�e 
bij de Belas�ngdienst, een gewaarmerkt ui�reksel uit het handelsregister en de 
originele G-rekeningovereenkomst.  

Artikel 3.4: Uitvoeringsperiode, planning en oplevering 
3.4.1 Wederpar�j is verplicht het Werk te voltooien op het overeengekomen �jds�p 
dan wel binnen de overeengekomen termijn. Genoemde uitvoeringsperiode kan 
slechts worden verlengd indien VLST   hiermee schri�elijk hee� ingestemd.  
3.4.2 Wederpar�j is verplicht VLST  voortdurend op de hoogte te houden van de 
voortgang van het Werk. 

3.4.3 Wederpar�j zal VLST  per omga ande schri�elijk informeren over ingetreden en 
voorziene toekoms�ge vertragingen in de voortgang van het Werk, onder vermelding 
van de omstandigheden die een dergelijke vertraging veroorzaken. In een dergelijk 
geval zal Wederpar�j in overleg met VLST  zodanige maatregelen treffen dat genoemde 
vertragingen teniet wordt gedaan of zoveel mogelijk worden beperkt. De hieraan 
verbonden kosten worden door Wederpar�j gedragen voor zover genoemde 
vertraging aan Wederpar�j is te wijten. 
3.4.4 VLST   is gerech�gd de in ar �kel 3.4. 3  genoemde kosten te verrekenen met door 
VLST   aan Wederpar�j   verschuldigde bedragen.  
3.4.5 VLST  is gerech�gd de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden en/of het 
�jds�p van oplevering te wijzigen indien zij dit wenselijk acht in verband met de 
voortgang van de bouw. Iedere aansprakelijkheid van VLST   voor hieruit voortvloeiende 
schade van Wederpar�j is uitgesloten.  
3.4.6 Wederpar�j zal VLST  binnen 1 week na voltooiing van het Werk in tweevoud 
voorzien van een eindafrekening met betrekking tot het haar (per saldo) toekomende 
bedrag.  

Artikel 3.5: Plannen, tekeningen, berekeningen, speci�caties 
3.5.1 Door VLST  aan Wederpar�j verstrekte informa�e, zoals plannen, tekeningen, 
berekeningen, specifica�es en kopieën ervan, blijven eigendom van VLST  en dienen na 
voltooiing van het Werk aan VLST   te worden geretourneerd. 
3.5.2 Wederpar�j dient de in ar�kel 3.5.1 informa�e, de informa�e die is opgenomen 
in de Overeenkomst en de in ar�kel 1.2.5 genoemde bescheiden, plannen, tekeningen, 
berekeningen en specifica�es te controleren en te bestuderen. Indien Wederpar�j 
hierin fouten, tegenstrijdigheden of hiaten constateert, dient zij VLST  hiervan vóór 
uitvoering van het Werk onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien Wederpar�j het 
een en ander verzuimt, is zij volledig verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende 
gevolgen voor het Werk.  
3.5.3 Wederpar�j is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van opvolging van 
door VLST   gegeven inlich�ngen en adviezen. 

Artikel 3.6: Wijzigingen en meer - en minderwerk 
3.6.1 VLST   is gerech�gd wijzigingen in het Werk te verlangen,   ook indien dit meer  -  of 
minderwerk met zich meebrengt. De (financiële) gevolgen van deze wijzigingen 
worden door Par�jen naar redelijkheid en billijkheid geregeld.  
3.6.2 Wederpar�j hee� uitsluitend recht op een vergoeding voor een wijziging van het 
Werk of meerwerk, inclusief meerwerk als bedoeld in § 35 UAV 2012, indien VLST 
hiermee schri�elijk akkoord gaat.  
3.6.3 Vergoedingen voor meer- en minderwerk worden separaat door Wederpar�j 
gefactureerd.  

Artikel 3.7: Onderkomens,  gereedschappen en  materieel 
3.7.1 Wederpar�j is werkzaam als zelfstandig aannemer en draagt zelf zorg voor alle 
bouwplaatsonderkomens, gereedschappen, materieel, bedrijfskleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Hierbij dient zij zich te houden aan richtlijnen en aanwijzingen 
van VLST.  
3.7.2 Wederpar�j zorgt zelf voor een adequate verzekering van genoemde 
bouwplaatsonderkomens, gereedschappen en materieel en voorziet VLST op haar 
eerste verzoek van een kopie van de betreffende polis(voorwaarden).  
3.7.3 Aan VLST   toebehorende zaken die met het oog op   het Werk   aan Wederpar�j ter 
beschikking zijn gesteld blijven eigendom van VLST.  Wederpar�j tekent voor de 
ontvangst van genoemde zaken, zorgt ervoor dat deze zaken op een voor derden 
herkenbare wijze worden gekenmerkt en geïndividualiseerd als zijnde eigendom van 
VLST   en stelt deze zaken na voltooiing van het Werk in onberispelijke staat aan  VLST    ter 
beschikking. Wederpar�j is slechts gerech�gd genoemde zaken ter uitvoering van de 
Overeenkomst te gebruiken. Wederpar�j dient zelf te controleren of genoemde zaken 
geschikt zijn voor een goede en veilige uitvoering van de Presta�e. 
3.7.4 VLST   is gerech�gd schade als gevolg van de beschadiging of vermissing van de in 
ar�kel 3.7.3 genoemde zaken te verrekenen met bedragen die VLST  uit welke hoofde 
dan ook aan Wederpar�j is verschuldigd.  

3.7.5 Wederpar�j is verplicht op verzoek van VLST   alle voor uitvoering van de Presta�e 
noodzakelijke materialen, onderkomens, gereedschappen en werktuigen op een door 
VLST   te bepalen wijze   en plaats op te stellen en/of op te slaan.  

Artikel 3.8: Materialen en verbruiksto�en  
3.8.1 Wederpar�j draagt zelf zorg voor de voor de uitvoering van het Werk 
noodzakelijke materialen en verbruikstoffen.  
3.8.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen genoemde materialen nieuw en van 
deugdelijke kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van VLST.  
3.8.3 De eigendom van genoemde materialen gaat over op VLST   zodra deze op de 
bouwplaats aanwezig zijn dan wel door VLST   in ontvangst zijn genomen.  
3.8.4 Wederpar�j garandeert dat genoemde materialen en hulpstoffen onbezwaard 
en vrij van eigendomsvoorbehouden en beperkte rechten zijn.  

Artikel 3.9: Vergunning en certi�caten  
3.9.1 Wederpar�j is verantwoordelijk voor de aanvraag en verkrijging van de voor de 
Presta�e en het Werk benodigde vergunningen en cer�ficaten.  

Artikel 3.1 0: Cessieverbod, onderaanneming en verbod tot aangaan van 
overeenkomsten met hoofdaannemer 
3.10.1 Wederpar�j is niet gerech�gd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten 
en verplich�ngen aan een derde over te dragen of met een beperkt recht te bezwaren 
of de Presta�e door een onderaannemer te laten uitvoeren.  
3.10.2 VLST   is te allen �jde gerech�gd te verlangen dat Wederpar�j een deel van het  
Werk door een derde in onderaanneming laat uitvoeren zonder gebonden te zijn aan 
de inhoud van de onderaannemingsovereenkomst tussen Wederpar�j en genoemde 
derde.  
3.10.3 Het is Wederpar�j niet toegestaan prijsopgaven en/of aanbiedingen aan 
hoofdaannemer te presenteren en met hoofdaannemer overeenkomsten te sluiten 
die betrekking hebben op het Werk.  
3.10.4 Voor zover Wederpar�j met goedkeuring van VLST het Werk door een 
onderaannemer laat uitvoeren, dient Wederpar�j daartoe een schri�elijke 
overeenkomst met onderaannnemer op te stellen waar de Overeenkomst en de 
Voorwaarden deel van uit maken.  

Artikel 3.11: Personeel  
3.11.1 Wederpar�j garandeert dat zij aan haar we�elijke verplich�ngen tot afdracht 
van loonbelas�ng en sociale verzekeringspremies, alsmede haar (overige) 
verplich�ngen op grond van de Wet op de Inkomstenbelas�ng 1964, de 
Invorderingswet, de Zorgverzekeringswet, de Wet Financiering Sociale Verzekeringen, 
de Wet op de Iden�fica�eplicht (WID), de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet 
Alloca�e Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI), de Arbeids�jdenwet (ATW) 
toepasselijke CAO-bepalingen en overige voor  de inzet van Personeel relevante wet- 
en regelgeving nalee�.  
3.11.2 Wederpar�j garandeert dat zij een loonadministra�e voert die in 
overeenstemming is met de Wet op de Loonbelas�ng 1964, de Invorderingswet, de 
Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen.  
3.11.3 Wederpar�j is slechts met voorafgaande schri�elijke goedkeuring van VLST 
gerech�gd gebruik te maken van ingeleend Personeel. 
3.11.4 Indien Wederpar�j buitenlands Personeel inzet, dient dit Personeel te 
beschikken over alle op grond van wet- en regelgeving vereiste vergunningen voor het 
verrichten van werkzaamheden in Nederland. Wederpar�j voorziet VLST   van genoemde 
vergunningen, bij gebreke waarvan VLST   genoemd Personeel de toegang tot het Werk 
en/of de bouwplaats kan weigeren.  
3.11.5 Wederpar�j voorziet VLST   vóór aanvang van   het   Werk   van   een overzicht van het 
Personeel, inclusief een overzicht van de voor- en achternaam, adres, geboortedatum, 
geboorteplaats, na�onaliteit, nummer van iden�teitsbewijs en 
vakbekwaamheidscer�ficaten van genoemd Personeel.  
3.11.6 Nieuw Personeel dat na aanvang van het Werk wordt ingezet, dient tenminste 
twee dagen tevoren schri�elijk bij VLST  te worden gemeld, onder opgave van de in 
ar�kel 3.11.5 genoemde gegevens.  



3.11.7 Bij het betreden van de bouwplaats alsmede op eerste verzoek van VLST  dient 
het Personeel een geldig iden�teitsbewijs aan VLST   te tonen.  
3.11.8 Wederpar�j draagt er zorg voor dat Personeel de Nederlandse taal mach�g is.  
3.11.9 Op eerste verzoek van VLST  voorziet Wederpar�j VLST  van loonstaten van het 
Personeel en een verklaring inzake het betalingsgedrag van Wederpar�j bij de 
Belas�ngdienst, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid. Genoemde 
verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.  
3.11.10 Ongevallen waarbij Personeel is betrokken worden per omgaande aan VLST 
gemeld.  

Artikel 3:12: Werktijden  
3.12.1 Tenzij anders overeengekomen worden zonder schri�elijke toestemming van 
VLST   geen werkzaamheden uitgevoerd   op door   VLST    en/of hoofdaannemer vastgestelde 
vrije dagen of buiten de ter plaatse geldende dagdienstwerk�jden. Indien buiten 
genoemde werk�jden wordt gewerkt, worden de voorschri�en van de 
Arbeids�jdenwet nageleefd. 

Artikel 3:13: Arbeidsomstandigheden en Veiligheid 
3.13.1 Wederpar�j is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid 
op het Werk en dient alle terzake geldende we�elijke voorschri�en, voorschri�en van 
de Inspec�e SZW (Arbeidsinspec�e), voorschri�en van VLST   en/of hoofdaannemer na 
te leven. 
3.13.2 VLST is gerech�gd   Personeel dat de in ar�kel 3.13.1 genoemde voorschri�en niet 
nalee� wordt te (laten) verwijderen.  
3.13.3 Vóór de start van het Werk voorziet Wederpar�j VLST   �jdig van een Veiligheids- 
en Gezondheidsplan dat door VLST   dient te worden goedgekeurd alvorens    de Presta�e 
kan worden verricht.  

Artikel 3:14: Milieu
3.14.1 Wederpar�j houdt zich strikt aan alle op de bouwplaats geldende voorschri�en 
ter bescherming van lucht, bodem en water die zijn opgesteld door VLST en/of 
hoofdaannemer of voortvloeien uit we�elijke regelgeving, plaatselijke verordeningen 
of verleende vergunningen. 
3.14.2 Indien Wederpar�j in strijd met ar�kel 3.14.1 schadelijke stoffen in het milieu 
brengt of dreigt te brengen zal Wederpar�j VLST   hierover per omgaande informeren en 
de schadelijke gevolgen ervan tot een minimum beperken. Wederpar�j is verplicht 
door VLST terzake te stellen en uit de geldende        wet - en regelgeving voortvloeiende 
eisen met betrekking tot de verwerking van schadelijke stoffen en de melding van 
milieu-incidenten na te leven.  
3.14.3 Wederpar�j is verplicht hergebruik van materialen te bevorderen en 
afvalhoeveelheden zoveel mogelijk te beperken. 
3.14.4 Wederpar�j is verplicht om gedurende en na de uitvoering van de Presta�e 
voor zijn rekening en risico de bouwplaats schoon te houden en schoon op te leveren 
en emballages, puin en afvalstoffen zelf af te voeren conform de vereisten die 
voortvloeien uit het Veiligheids- & Gezondheidsplan en we�elijke bepalingen, zoals de 
Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer.  
3.14.5 Wederpar�j voorziet VLST   van afschri�en van meldingsformulieren in het kader 
van de in ar�kel 3.14.4 genoemde wet- en regelgeving.  
3.14.6 In Wederpar�j ar�kel 3.14.4 niet nakomt, is VLST  de in dat ar�kel genoemde 
handelingen voor rekening en risico van Wederpar�j te verrichten.  

Artikel 3.15: Ketenaansprakelijkheid  
3.15.1 Het is Wederpar�j niet toegestaan het Werk uit te voeren voordat zij de 
volgende gegevens aan VLST   hee� verstrekt: 
a. de plaatsnaam van de Belas�ngdienst waaronder Wederpar�j ressorteert alsmede

haar loonbelas�ng- en omzetbelas�ngnummer; 
b. verklaringen van de Belas�ngdienst met betrekking tot het betalingsgedrag van 

Wederpar�j die niet ouder zijn dan 3 maanden; 
c. een gewaarmerkt ui�reksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
d. een kopie van de overeenkomst ter opening van een geblokkeerde bankrekening in

de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (G-rekening); 

e. een schri�elijke opgave van het loonbedrag dat is begrepen in de voor de
uitvoering van het Werk overeengekomen prijs; 

f. een kopie van het iden�teitsbewijs van de werknemers van Wederpar�j. 
3.15.2 Wederpar�j is verplicht wijzigingen in genoemde gegevens binnen 1 week
nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan VLST   door te geven.  
3.15.3 Op eerste verzoek van VLST   verleent Wederpar�j   VLST    volledige inzage in haar 
personeelsadministra�e, (loon)boekhouding, mandagenregisters en in haar aangi�e- 
en betalingenadministra�e met betrekking tot de Belas�ngdienst. 
3.15.4 Wederpar�j is verplicht een mandagenregister bij te houden en dient VLST  op 
haar te verzoek te voorzien van een verklaring dat (a) haar werknemers op
voorgeschreven wijze in haar administra�e is verwerkt, (b) de werkelijk betaalde lonen 
in overeenstemming zijn met de de Wet Minimumloon alsmede de toepasselijke CAO, 
zoals de CAO voor de Bouwnijverheid, (c) voor deze werknemers loonbelas�ng en 
premies sociale verzekering worden afgedragen die zijn verschuldigd op grond van de 
wet en genoemde CAO en (d) door geen andere werknemers van onderaannemer of 
door de onderaannemer ingeleend personeel werkzaamheden zijn verricht in het 
kader van de Overeenkomst. 
3.15.5 Wederpar�j dient belas�ngen en premies sociale verzekeringen waarvoor VLST 
op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is gesteld volledig aan VLST 
te voldoen, vermeerderd met de we�elijke handelsrente. 
3.15.6 De onderaannemingsovereenkomst met Wederpar�j is een 
overmakingsovereenkomst. VLST is gerech�gd de in ar�kel 3.15.5 genoemde
belas�ngen en premies sociale verzekeringen op de onderaannemingssom in te 
houden en (namens Wederpar�j) aan de Belas�ngdienst te voldoen dan wel te storten 
op de G-rekening van Wederpar�j, in welk geval VLST  van haar betalingsverplich�ng 
jegens Wederpar�j is gekweten. Voor genoemde afdracht van loonheffingen en 
premies is VLST gerech�gd een loonkostenbestanddeel te hanteren dat in 
overeenstemming is met de geldende, door Bouwend Nederland ontwikkelde
(stor�ngs)tabellen. 
3.15.7 De facturen van Wederpar�j dienen te worden voorzien van alle in ar�kel 1.7 
genoemde gegevens. Indien de ‘verleggingsregeling BTW’ van toepassing is, zal 
Wederpar�j dit op iedere factuur vermelden en toepassen. 

3.16 Wederpartij als ZZP’er  
3.16.1 Indien Wederpar�j diensten levert als ZZP’er, verstrekt Wederpar�j VLST  een 
geldige Verklaring Arbeidsrela�e (VAR) waarin de met VLST overeengekomen 
werkzaamheden worden beschreven of zorgt Wederpar�j ervoor dat zij genoemde 
werkzaamheden verricht op basis van een (model)overeenkomst die door de 
Belas�ngdienst is opgesteld of goedgekeurd. 
3.16.2 Vóór verstrekking van de Opdracht voorziet Wederpar�j VLST van een 
gewaarmerkt ui�reksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  
3.16.3 Wederpar�j zorgt er voor dat VLST  vóór aanvang van de Presta�e in het bezit 
wordt gesteld van alle voor de uitvoering van de Presta�e benodigde vergunningen 
en/of cer�ficaten, zoals een VCA-cer�ficering.  
3.16.4 Tussen VLST   en Wederpar�j is uitdrukkelijk geen sprake van een arbeidsrela�e. 
Wederpar�j garandeert dat zij ondernemer is in de zin van de Wet op de 
Inkomstenbelas�ng 1964 en de Wet op de Omzetbelas�ng en aan alle terzake 
geldende vereisten voldoet en het door haar behaalde resultaat wordt aangemerkt als 
winst uit onderneming.  
3.16.5 Indien Wederpar�j werkzaamheden verricht op basis van uurtarief en 
Wederpar�j afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid en/of verlof wordt de aan 
Wederpar�j toekomende vergoeding niet doorbetaald, tenzij Wederpar�j zorgt voor 
vervanging. VLST  is gerech�gd te bepalen dat vervanging niet nodig is. VLST  dient 
voorafgaand schri�elijk in te stemmen met de keuze van vervanger van Wederpar�j.  
3.16.6 Wederpar�j sluit voor eigen rekening en risico alle voor de uitvoering van de 
Presta�e vereiste aansprakelijkheidsverzekeringen af, zoals een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een productaansprakelijkheidsverzekering en 
een we�elijke (risico)aansprakelijkheidsverzekering die een dekking biedt voor door 
VLST en derden geleden schade, inclusief zaak- en letselschade. Genoemde 
verzekeringen dienen te voorzien in een dekking van minimaal € 2.500.000 per 
gebeurtenis.  

3.16.7 A�ankelijk van de aard van de Presta�e is VLST  gerech�gd te verlang  en dat 
Wederpar�j aanvullende en andere dan de in ar�kel 3.16.6 genoemde verzekeringen 
afsluit.  
3.16.8 Wederpar�j voorziet VLST op diens eerste verzoek van een kopie van de 
polis(voorwaarden).  
3.16.9 Ingeval van schade dient Wederpar�j eerst een beroep te doen op haar eigen 
verzekeringen.  
3.16.10 Wederpar�j is verantwoordelijk voor haar eigen arbeidsomstandigheden en 
veiligheid en dient alle terzake geldende we�elijke voorschri�en, voorschri�en van de 
Inspec�e SZW (Arbeidsinspec�e) en voorschriften van VLST  en/of hoofdaannemer c.q. 
opdrachtgever van VLST   na te leven. 

Artikel 3.17: Verzekering en melding schade  
3.17.1 Wederpar�j zal voor eigen rekening en risico gedurende de loop�jd van de 
Overeenkomst alsmede gedurende de bouw van het Werk en de daaropvolgende 
onderhouds- en garan�etermijn de volgende verzekeringen afsluiten en in stand 
houden: 
a. een verzekering voor de aansprakelijkheid van Wederpar�j en Personeel, 

waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) beroeps-, product- en we�elijke
(risico)aansprakelijkheid met een dekking van minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis
dan wel een door VLST   te bepalen bedrag.

b. een CAR (Construc�on All Risks) of vergelijkbare verzekering, die gedurende de
loop�jd van de Overeenkomst en de bouw van het Werk, alsmede de 
daaropvolgende onderhouds- en garan�etermijn tenminste adequate dekking gee� 
voor door Wederpar�j en/of door haar ingeschakelde onderaannemers en 
hulppersonen en/of derden veroorzaakte schade aan (1) het Werk met een 
minimale dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis, althans een door VLST   te bepalen
bedrag, (2) bestaande eigendommen van VLST  en haar opdrachtgever met een 
minimale dekking van € 1.250.000 per gebeurtenis dan wel een door VLST   te bepalen
bedrag, alsmede een verzekering tegen aansprakelijkheid (secundaire dekking) met 
een minimale dekking van € 1.250.000 per gebeurtenis dan wel een door VLST  te 
bepalen bedrag. 

3.17.2 Wederpar�j zorgt ervoor dat met goedkeuring van VLST ingeschakelde 
onderaannemers onder de dekking van de in ar�kel 3.17.1 genoemde verzekeringen 
vallen. Genoemde verzekeringen dienen te voorzien in een dekking van door VLST  en 
door derden geleden schade.  
3.17.3 Wederpar�j zorgt ervoor dat VLST   als medeverzekerde in de polissen van de in 
ar�kel 3.17.1 genoemde verzekeringen wordt genoemd en in genoemde polissen is 
opgenomen dat verzekeraar geen regres kan nemen op VLST  of haar werknemers, 
vertegenwoordigers en/of door VLST   ingeschakelde hulpperson   en. 
3.17.4 A�ankelijk van de aard van de Presta�e is VLST  gerech�gd te verlangen dat 
Wederpar�j aanvullende en andere dan de in ar�kel 3.17.1 genoemde verzekeringen 
afsluit.  
3.17.5 Wederpar�j voorziet VLST op diens eerste verzoek van een kopie van de 
polis(voorwaarden).  
3.17.6 Ingeval van schade dient Wederpar�j eerst een beroep te doen op haar eigen 
verzekeringen.  

Artikel 3.18: Opschorting van het Werk 
3.18.1 Buiten de in ar�kel 1.5.3 genoemde gevallen is VLST   te allen �jde gerech�gd na 
voorafgaande mededeling aan Wederpar�j de uitvoering van het Werk op te schorten.  
3.18.2 In geval van opschor�ng als bedoeld in ar�kel 3.18.1 zullen uitsluitend de 
aantoonbare directe kosten als gevolg van genoemde opschor�ng in overleg met VLST 
aan Wederpar�j worden vergoed, waarbij geldt dat het bepaalde in ar�kel 1.11.1 van 
overeenkoms�ge toepassing is. 
3.18.3 Indien genoemde opschor�ng langer dan een half jaar hee� geduurd, is 
Wederpar�j gerech�gd de Overeenkomst met inachtneming van een termijn van 30 
dagen schri�elijk op te zeggen. Deze opzegging verliest haar kracht als VLST   binnen een 
week na de ontvangst van genoemde opzegging Wederpar�j hee� medegedeeld dat 
de opschor�ng binnen twee maanden zal worden opgeheven.  



Artikel 3.19: Tussentijdse beëindiging Overeenkomst 
3.19.1 VLST   is te allen �jde gerech�gd de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen 
door opzegging tussen�jds geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van 
een opzegtermijn van 1 week.  
3.19.2 In geval van genoemde beëindiging is VLST   uitsluitend verplicht Wederpar�j   een 
evenredig deel van de prijs voor de tot de beëindiging uitgevoerde Presta�e te 
betalen. 
3.19.3 In geval van genoemde beëindiging zal Wederpar�j alle in haar bezit zijnde 
bescheiden en zaken van VLST   bij   VLST     inleveren en op eerste verzoek van    VLST     alle aan 
Wederpar�j toebehorende zaken van de bouwplaats verwijderen.  

Artikel 3.20: Onderhoudstermijn en garanties 
3.20.1 Wederpar�j verstrekt met betrekking tot het Werk ten minste dezelfde garan�e 
als de garan�e die VLST   aan haar opdrachtgever c.q. hoofdaannemer verstrekt.  
3.20.2 Wederpar�j garandeert de afwezigheid van gebreken en tekortkomingen aan 
het Werk gedurende de in de Overeenkomst en de in de overeenkomst tussen VLST en 
haar opdrachtgever genoemde termijn, te rekenen vanaf de oplevering. 
3.20.3 Wederpar�j is gehouden op eerste verzoek van VLST eventuele binnen 
genoemde periode ontstane gebreken voor haar rekening en risico te herstellen.  
3.20.4 Het bepaalde in ar�kel 2.3.2 en 2.3.3 is van overeenkoms�ge toepassing.  
3.20.5 Indien Wederpar�j verzuimt onder garan�e vallende gebreken te herstellen, is 
VLST  gerech�gd herstel - en vervangingswerkzaamheden voor rekening en risico van 
Wederpar�j uit te voeren.  
3.20.6 Op eerste verzoek van VLST stelt Wederpar�j afdoende zekerheid ter 
verzekering van de nakoming van genoemde garan�everplich�ngen.  

Artikel 3.21: Bewaarplicht en accountantscontrole 
3.21.1 Wederpar�j dient de boeken, facturen, corresponden�e, dossiers en alle 
overige documenten die betrekking hebben op het Werk, die deel uitmaken van haar 
administra�e en de administra�e van de eventuele door haar ingeschakelde 
onderaannemers, gedurende 7 jaar na oplevering/voltooiing van het Werk te 
bewaren. 
3.21.2 Wederpar�j is verplicht VLST  te allen �jde toegang te bieden tot de in ar�kel 
3.21.1 genoemde documenten en VLST hiervan op haar verzoek kopieën te 
verstrekken.  

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 4.1: Aanbiedingen 
4.1.1 Alle aanbiedingen van VLST   zijn vrijblijvend.  
4.1.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Wederpar�j een aanbieding van 
VLST schri�elijk aanvaardt, indien VLST een Opdracht van Wederpar�j schri�elijk 
aanvaardt en/of VLST   met de uitvoering van genoemde Opdracht aanvangt. 
4.1.3 VLST  is gerech�gd een aanbieding binnen 2 werkdagen na ontvangst van de in 
ar�kel 4.1.2 genoemde aanvaarding door Wederpar�j te herroepen.  
4.1.4 Aanbiedingen van VLST  zijn gebaseerd op basis van uitvoering van de Presta�e 
gedurende normale werkuren.  
4.1.5 Verstrekte tekeningen, maat- en gewichtsopgaven zijn slechts bindend indien 
deze zijn opgenomen in de Overeenkomst. 

Artikel 4.2: Levering  
4.2.1 Indien de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van zaken, geschiedt 
de levering op een door VLST   te bepalen wijze. 
4.2.2 Indien Wederpar�j weigert door VLST   te leveren  z aken af te nemen, levering op 
het door Wederpar�j opgegeven adres onmogelijk is of Wederpar�j nala�g is met het 
verstrekken van de voor levering noodzakelijke informa�e, is VLST  gerech�gd deze 
zaken voor rekening en risico van Wederpar�j op te slaan of anderszins onder zich te 
houden en –indien Wederpar�j deze zaken niet alsnog binnen 1 maand afneemt- aan 
derden te verkopen of te vernie�gen.  
4.2.3 Door VLST opgegeven termijnen voor levering zijn indica�ef en niet fataal. 
Overschrijding van deze termijnen gee� Wederpar�j geen recht op ontbinding van de 

Overeenkomst, opschor�ng van zijn daaruit voortvloeiende verplich�ngen of 
schadevergoeding.  
4.2.4 VLST   i  s gerech�gd   z  aken in gedeelten te leveren. 
4.2.5 VLST  is gerech�gd de samenstelling en de inhoud van de Presta�e eenzijdig ten 
gunste van Wederpar�j te wijzigen.  

Artikel 4.3 : Onderzoek en reclames 
4.3.1 Wederpar�j dient op het moment van (op)levering te onderzoeken of de 
kwaliteit en de kwan�teit van het geleverde aan de Overeenkomst voldoet. Zichtbare 
gebreken, tekorten en afwijkingen dienen binnen 14 dagen na (op)levering schri�elijk 
en gemo�veerd bij VLST  te wo rden gemeld. Gebreken die ten �jde van de (op)levering 
redelijkerwijs niet door Wederpar�j konden worden geconstateerd, dienen terstond, 
doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking ervan schri�elijk en gemo�veerd bij 
VLST   te worden gemeld.  
4.3.2 Bij overschrijding van de in ar�kel 4.3.1 genoemde termijnen vervallen alle 
aanspraken van Wederpar�j jegens VLST.  
4.3.3 Alle rechtsvorderingen van Wederpar�j jegens VLST   verjaren na afloop van 1 jaar, 
te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.  

Artikel 4.4: Verhuur  
4.4.1 Voor zover VLST  zaken aan Wederpar�j verhuurt, zijn de ar�kelen 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3 en 4.3 van overeenkoms�ge toepassing.  

Artikel 4.5: Eigendomsvoorbehoud 
4.5.1 Alle door VLST   geleverde en nog   te leveren z  aken blijven uitsluitend eigendom van 
VLST   totdat   Wederpar�j   alle vorderingen die   VLST     op     Wederpar�j     hee� of zal verkrijgen, 
waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in ar�kel 3:92 lid 2 BW, volledig 
hee� voldaan.  
4.5.2 Zolang de eigendom van de in ar�kel 4.5.1 genoemde zaken niet op Wederpar�j 
is overgegaan, is Wederpar�j niet bevoegd (a) de onder het eigendomsrecht vallende 
zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden, of op enige andere wijze te bezwaren 
c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen of genoemde zaken ten behoeve 
van derden te gebruiken en (b) de onder voorbehoud verleende c.q. overgedragen 
(gebruiks)rechten en licen�es te bezwaren of ten behoeve van derden te gebruiken. 
4.5.3 Wederpar�j is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van VLST     te bewaren. 
4.5.4 Wederpar�j verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van VLST 
veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op 
genoemde zaken is Wederpar�j verplicht VLST   hiervan per omgaande op de hoogte te 
stellen. 
4.5.5 Wederpar�j is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal VLST   op eerste 
verzoek inzage geven in de verzekeringspolis en –voorwaarden. In geval van schade 
en/of verlies van genoemde zaken is VLST   gerech�g  d tot een eventuele uitkering van de 
verzekeraar. De vordering van Wederpar�j tot betaling van genoemde uitkering wordt
voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan VLST,   waarbij de Overeenkomst en de 
Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden. Wederpar�j zal de verzekeraar 
alsdan mededeling doen van deze cessie en de verzekeraar instrueren genoemde 
uitkering rechtstreeks aan VLST   te betalen.  
4.5.6 VLST   is gerech�gd de onder het   eigendomsvoorbehoud vallende z  aken terug te 
nemen indien Wederpar�j (a) de in ar�kel 4.5.1 genoemde vorderingen niet voldoet of
(b) in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Voor het geval VLST 
zijn eigendomsrechten wenst uit te oefenen, gee� Wederpar�j VLST   of door   VLST    aan te 
wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming om al die plaatsen te 
betreden waar de eigendommen van VLST   zich bevinden en deze terug te nemen.  

Artikel 4.6: Meerwerk  en wacht- en stagnatie-uren 
4.6.1 Indien VLST  werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van de 
overeengekomen werkzaamheden vallen, dan worden deze werkzaamheden door 
Wederpar�j op basis van de door VLST voor deze werkzaamheden gehanteerde 
tarieven dan wel op basis van een nader overeen te komen vaste prijs vergoed.  

4.6.2 Wederpar�j aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in ar�kel 4.6.1  het 
�jds�p van (op)levering door VLST kan worden beïnvloed.  
4.6.3 Wacht- en stagna�e-uren die niet zijn veroorzaakt door VLST zijn niet in de 
in ar�kel 1.6 genoemde prijs inbegrepen en dienen door Wederpar�j op basis van het 
in de aanbieding van VLST en/of de Overeenkomst genoemde s�lstandtarief te 
worden vergoed.   

Artikel 4.7: Werktijden 
4.7.1 Tenzij anders overeengekomen, worden geen werkzaamheden verricht 
gedurende de avond en nacht, op zaterdag, zondag of op algemeen erkende 
feestdagen.  
4.7.2 VLST is gerech�gd af te wijken van de door Wederpar�j 
voorgeschreven werk�jden.  

Artikel 4.8: Werkterrein 
4.8.1 Wederpar�j stelt VLST voor eigen rekening en risico een deugdelijk werkterrein 
met voldoende werkruimte ter beschikking dat voldoende bereik-, berijd- en 
begaanbaar is voor de door VLST in te ze�en mensen, te gebruiken machines 
en materialen.  

Artikel 4. 9: Schoonmaakwerkzaamheden/vervuilde grond en grondwater 
4.9.1 Het opruimen en afvoeren van �jdens de uitvoering van het Werk vrijgekomen 
grond en/of vervuilde grond en grondwater en overige vervuiling, boorvloeistof en 
werkwater en het treffen van voorzieningen om een verspreiding van vervuiling te 
voorkomen of te beperken behoort niet tot de Presta�e.  
4.9.2 Schade en kosten als gevolg van stagna�e van de Presta�e c.q. het Werk door de 
aanwezigheid van vervuilde grond, boorvloeistof en werkwater, waaronder schade aan 
eigendommen van VLST en derden, alsmede schade aan het Werk, komen 
voor rekening van Wederpar�j. Conform ar�kel 1.11.5 vrijwaart Wederpar�j VLST 
tegen eventuele aanspraken van derden en door derden opgelegde boetes terzake.   

Artikel 4. 10: Ondergrondse situatie 
4.10.1 Tenzij schri�elijk anders is overeengekomen, is Wederpar�j verantwoordelijk 
voor (a) het lokaliseren van in de grond aanwezige kabels en leidingen en Obstakels, 
(b) eventuele noodzakelijke omleggingen van genoemde kabels en leidingen, (c) de 
eventuele verwijdering van Obstakels en (d) -indien Wederpar�j hoofdaannemer is 
van VLST- het verzorgen van de WION-melding. 
4.10.2 Schade en kosten als gevolg van stagna�e van de Presta�e c.q. het Werk door 
de confronta�e met kabels, leidingen en Obstakels, waaronder schade aan 
eigendommen van VLST en derden, alsmede schade aan het Werk, komen 
voor rekening van Wederpar�j. Conform ar�kel 1.11.5 vrijwaart Wederpar�j VLST 
tegen eventuele aanspraken van derden en door derden opgelegde boetes terzake. 


