Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden KlinkNijland Raalte GWW Raalte B.V.
Gedeponeerd op 29 mei 2013 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder
nummer 05070749

I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.
‘’Klink-Nijland’’: de rechtspersoon Klink-Nijland Raalte B.V. of één of meer van haar
werkmaatschappijen of deelnemingen;
2.
‘’Opdrachtnemer’’: alle natuurlijke of rechtspersoon met wie Klink-Nijland over de totstandkoming van
een overeenkomst onderhandelt;
3.
‘’Principaal’’: de (beoogde) opdrachtgever van Klink-Nijland of de opdrachtgever volgens de
hoofdaannemingsovereenkomst.
4.
‘’Overeenkomst’’ elke overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen (zaken) en/of de
uitvoering van werken, die tussen Klink-Nijland en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling
daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
5.
Levering van zaken:werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken bij voor
zover deze niet vallen onder ‘’uitvoering van werken’’.
6.
Uitvoering van werken: het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor het tot stand brengen van een werk
van stoffelijke aard, en/of het verrichten van diensten al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken,
niet zijnde een arbeidsovereenkomst.
Artikel 2 toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Klink-Nijland partij is.
2.
Indien de overeenkomst alleen betrekking heeft op de koop en levering van zaken, dan is op deze
Overeenkomst van toepassing hetgeen is bepaald onder ‘’I ALGEMENE BEPALINGEN’’ en hetgeen is
bepaald onder ‘’II INKOOPVOORWAARDEN ‘’. Aan het bepaalde onder ‘’III
ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN’’ komt alsdan geen werking toe.
3.
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het uitvoeren van werken, al dan niet daarbij inbegrepen het
leveren van zaken, dan is op deze Overeenkomst van toepassing hetgeen is bepaald onder ‘’I ALGEMENE
BEPALINGEN’’ en hetgeen is bepaald onder ‘’ III ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN’’. Aan het
bepaalde onder ‘’II INKOOPVOORWAARDEN’’ komt alsdan geen werking toe.
4.
Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is te allen tijde van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk daarvan zijn afgeweken.
5.
Daar waar in deze voorwaarden voorafgaande toestemming van Klink-Nijland is vereist, kan Klink-Nijland
aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3 aanbiedingen
Dit artikel geldt voor iedere door Opdrachtnemer aan Klink-Nijland uitgebrachte aanbieding. Ten behoeve van de
prijsvorming voor een aanbieding door Klink-Nijland aan Principaal, geldt dat deze tot tenminste 60 dagen na het
verstrijken van de op de aanbieding aan Principaal van toepassing zijnde gestanddoeningstermijn, de aanbieding van
Opdrachtnemer aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klink-Nijland de aanbieding
schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 4 opschortende voorwaarden
Elke Overeenkomst wordt gesloten onder de cumulatieve opschortende voorwaarde dat het werk waarvoor KlinkNijland aan de Principaal een aanbod heeft gedaan, conform dat aanbod aan Klink-Nijland is opgedragen en de
Principaal Klink-Nijland goedkeuring heeft gegeven om de Opdrachtnemer in te schakelen.
Artikel 5 Aanvullende bepalingen op de Overeenkomst
1.
Op alle Overeenkomsten is integraal van toepassing als zij daarin letterlijk opgenomen heeft:
a.
Het bepaalde in de aannemingsovereenkomst tussen Klink-Nijland en de Principaal,
waaronder onder meer begrepen de op die aannemingsovereenkomst van toepassing zijnde
voorwaarden, specificaties, tekeningen, technische omschrijvingen, (keurings-) voorschriften
e.d.
b.
Deze algemene voorwaarden volgens artikel 2 voor zover hierop in de overeenkomst geen
uitzondering wordt gemaakt.
2.
Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in het vorige lid, met inbegrip van het bepaalde in de
Overeenkomst zelf, prevaleert het bepaalde onder 5.1 sub a.
3.
Indien één of meer van de in artikel 5.1 genoemde stukken niet in het bezit zijn van de Opdrachtnemer,
heeft de Opdrachtnemer de verplichting om deze bij Klink-Nijland op te vragen. Onbekendheid met één of
meer van voornoemde stukken kan in geen enkel geval aan Klink-Nijland worden tegengeworpen.
4.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen indien hij in de hem verstrekte gegevens
onjuistheden en/of onduidelijkheden aantreft, die hij bij een behoorlijke interpretatie had moeten ontdekken
en nagelaten heeft de opdrachtgever hieromtrent vooraf schriftelijk in te lichten.
Artikel 6 Eigendom van bijlagen, modellen, ontwerpen etc.
1.
De tot de Overeenkomst behorende bijlagen, als bedoeld in artikel 5.1 alsmede de modellen, berekeningen
en andere stukken, al dan niet vastgelegd op schrift of op informatiedragers van elektronische aard, die
Klink-Nijland aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt of die de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht
heeft vervaardigd of laten vervaardigen, blijven of worden eigendom van Klink-Nijland .
2.
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op slechts het leveren van zaken, zal de Opdrachtnemer de in het
vorige lid genoemde stukken uiterlijk bij aflevering van de zaken aan Klink-Nijland ter beschikking
stellen. Heeft de Overeenkomst betrekking op het uitvoeren van een werk, dan zal de Opdrachtnemer
uiterlijk bij oplevering van het werk de in het vorige lid bedoelde stukken aan Klink-Nijland ter
beschikking stellen.
Artikel 7 Afgifte certificaten e.d.
1.
Indien uit de Overeenkomst voortvloeit dat er certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken
e.d. dienen te worden verstrekt, dient de Opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat deze binnen vijf
werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst in het bezit zijn van Klink-Nijland . Bij gebreke
hiervan kan Klink-Nijland betaling opschorten totdat deze wel in zijn bezit zijn.
2.
Indien uit de Overeenkomst voortvloeit dat er revisies dienen te worden overhandigd in de vorm van
bijvoorbeeld tekeningen, dient de Opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat deze binnen vijf werkdagen na
(deel)oplevering van het werk in het bezit zijn van Klink-Nijland . Bij gebreke hiervan kan Klink-Nijland
betaling opschorten totdat deze wel in zijn bezit zijn.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
1.
Indien op enig stuk dat deel uitmaakt van of betrekking heeft op de Overeenkomst, al dan niet door KlinkNijland ter beschikking gesteld of door de Opdrachtnemer of een derde in het kader van de Overeenkomst
is vervaardigd, een intellectuele eigendomsrecht rust, komt dit recht uitsluitend toe aan Klink-Nijland .
2.
Voor zover zulks noodzakelijk is, draagt de Opdrachtnemer door ondertekening van de Overeenkomst de in
vorige lid bedoelde intellectuele eigendomsrechten over aan Klink-Nijland .
3.
De Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden met zich brengt. Opdrachtnemer vrijwaart Klink-Nijland zonder enige
beperking voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten.
Artikel 9 Opschortingrecht
Indien Klink-Nijland op grond van hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in alle redelijkheid heeft gemeend zijn
verplichtingen te mogen opschorten, is Klink-Nijland niet verplicht tot enige schadevergoeding aan de opdrachtnemer indien
achteraf bekend mocht worden dat het beroep aan Klink-Nijland op zijn opschortingrecht niet rechtsgeldig is geweest.
Artikel 10 Verrekening
Het is Klink-Nijland toegestaan om hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is aan de Opdrachtnemer of van de
Opdrachtnemer te vorderen heeft, te verrekenen met hetgeen zij zelf van de Opdrachtnemer te vorderen heeft of aan deze
verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook.
Artikel 11 Cessie, verpanding en overdracht
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klink-Nijland , de vorderingen
die de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst heeft op Klink-Nijland , dan wel om de vorderingen die daaruit
voortvloeien, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.
Artikel 12 Waarschuwingsplicht
1.
Zowel voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, als na het sluiten daarvan, dient de
Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk te waarschuwen voor eventuele gebreken, fouten, onjuistheden of
onduidelijkheden in de Overeenkomst, alsmede in alle daarop van toepassing zijnde stukken, zoals onder
meer genoemd in artikel 5, die de Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken.
2.
Indien de Opdrachtnemer niet tijdig aan de in het vorige lid genoemde waarschuwingsplicht heeft voldaan,
vervalt elke aanspraak op meer dan de in de Overeenkomst genoemde prijs, die voort vloeit uit deze
gebreken, fouten, onjuistheden of onduidelijkheden.
Artikel 13 Geheimhouding
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klink-Nijland , zal de Opdrachtnemer omtrent de inhoud van de
Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende gegevens in de meest ruime zin des woord die hem in het kader van de
Overeenkomst of daaraan voorafgaande verzoeken om opgaven of aanbiedingen door Klink-Nijland of aan derden te zijner
kennis zijn gebracht of gekomen, geen mededelingen doen aan derden, tenzij de normale uitoefening van de Overeenkomst
uitdrukkelijk vergt dat delen van deze informatie aan derden bekend wordt gemaakt.
Artikel 14 Concurrentieverbod
De Opdrachtnemer zal, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klink-Nijland , rechtstreeks of door tussenkomst
van derden, geen prijsopgaven, aanbiedingen of enige informatieverstrekkingen doen aan de Principaal, betreffende het werk
voortvloeiende uit een aannemingsovereenkomst tussen de Principaal en Klink-Nijland of aan werk waarvoor Klink-Nijland en
de Principaal nog in onderhandeling zijn en waarop de door de Opdrachtnemer te leveren zaken of het uit te voeren werk
betrekking heeft, daaronder begrepen uitbreidingen of wijzigingen van het bedoelde werk.
Artikel 15 Inlening, uitbesteding en overdracht werkzaamheden
1.
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van
ter beschikking gestelde c.q. ingeleende arbeidskrachten, dan wel om de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, dan wel uit te besteden, tenzij Klink-Nijland daaraan
voorafgaand de Opdrachtnemer daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2.
De in het vorige lid genoemde toestemming van Klink-Nijland en de eventueel daaraan verbonden
voorwaarden, doen op geen enkele wijze afbreuk aan de verplichtingen die de Opdrachtnemer uit hoofde
van de Overeenkomst ten opzichte van Klink-Nijland heeft. Ook kan de Opdrachtnemer aan de in het

3.

vorige lid genoemde toestemming of aan de eventueel daaraan gestelde voorwaarden geen aanspraken
ontlenen ten opzichte van Klink-Nijland .
Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde
uitbesteedt, is hij verplicht om de bij of krachtens, artikel 16a of 16b van de Coördinatiewet Sociale
Verzekeringen gestelde administratieve voorschriften strikt na te leven en geldt de vrijwaringverplichting
zoals bepaald in artikel 21 van deze voorwaarden.

Artikel 16 Ketenaansprakelijkheid en C.A.O. verplichtingen
1.
Indien Klink-Nijland of de Principaal op grond van artikel 16a of 16b van de Coördinatiewet Sociale
Verzekeringen of artikel 35 van Invorderingswet 1990 aansprakelijk wordt gesteld voor niet door de
Opdrachtnemer betaalde (voorschot) premies sociale verzekeringen of belastingen en Klink-Nijland ten
belope van het gehele doorhaar betaalde bedrag verhaal op de Opdrachtnemer, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf het moment waarop Klink-Nijland de betaling heeft verricht.
2.
Door voldoening van Klink-Nijland aan haar verplichtingen die zij in gevolge de C.A.O.-bouwbedrijf, dan
wel enig andere C.A.O. jegens de werknemers van de Opdrachtnemer heeft, heeft Klink-Nijland op de
Opdrachtnemer verhaal ten belope van het gehele bedrag dat door Klink-Nijland ter zake is voldaan, te
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip waarop Klink-Nijland de betaling heeft verricht.
Artikel 17 Garantie
1.
De Opdrachtnemer garandeert dat vanaf de dag van aflevering van de zaak c.q. vanaf de dag van oplevering
van het (betreffende onderdeel van het) werk gedurende 10 jaren of de volgens
hoofdaannemingsovereenkomst tussen Klink-Nijland en Principaal van toepassing zijnde termijn op de
geleverde zaken, dan wel het uigevoerde werk inclusief de daarvoor gebruikte zaken, de eigenschappen
beschikken die Klink-Nijland op grond van de Overeenkomst mag verwachten, vrij zijn van gebreken
zowel het ontwerp als in de constructie en het materiaal en aldus geschikt zijn voor het doel waarvoor zij
bestemd zijn en voldoen aan de eisen in de overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld.
2.
Op eerste verzoek van Klink-Nijland zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk alle tijdens de
garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening en in overleg met Klink-Nijland herstellen, dan
wel, zulks der keuze van Klink-Nijland , overgaan tot het vervangen van gebrekkige zaken.
3.
Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan de overige aanspraken die Klink-Nijland heeft op grond
van het bepaalde in de Overeenkomst of op grond van de wet.
4.
Indien de Opdrachtnemer naar het oordeel van Klink-Nijland het gebrek niet, niet tijdig of niet behoorlijk
verhelpt of heeft verholpen, dan wel het verhelpen van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het KlinkNijland vrij om na schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, het ter zake nodige uit te voeren of uit
te laten voeren voor rekening van de Opdrachtnemer.
Artikel 18 Inspectie en keuring
1.
Klink-Nijland , haar Principaal en/of de directie van het werk van Principaal, hebben te allen tijde het recht
de bestelde of geleverde zaken, dan wel het (in uitvoering zijnde) werk, daaronder begrepen de daarvoor
gebruikte zaken, te inspecteren of te keuren. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de daartoe benodigde
faciliteiten. Een redelijke dan wel normale hoeveelheid keuringen komt voor rekening van de
Opdrachtnemer. De kosten voor meer dan redelijke dan wel normale hoeveelheid keuringen komen alleen
voor rekening van de Opdrachtnemer indien Klink-Nijland , haar Principaal of de directie de gekeurde
zaken dan wel het gekeurde werk afkeurt.
2.
Inspectie of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het
bepaalde in de Overeenkomst of de wet.
Artikel 19 Verzekering
1.
Onverminderd de wettelijke verplichting tot verzekering die op de Opdrachtnemer rust, is de
Opdrachtnemer verplicht de financiële gevolgen van (mogelijke) aansprakelijkheden ten genoegen van
Klink-Nijland te verzekeren. Het sluiten van verzekeringen doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van
de Opdrachtnemer op grond van hetgeen is overeengekomen of het bepaalde in de wet.
2.
Opdrachtnemer dient de in dit artikel genoemde aansprakelijkheden te verzekeren tot een overeengekomen
bedrag, dan wel bij gebreke daarvan tot ten minste een bedrag van € 2.000.000,-- per schadegeval. Het
maximaal per schadegeval verzekerde bedrag beperkt niet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer die
deze heeft op grond van hetgeen is overeengekomen of op grond van hetgeen is bepaald in de wet.
3.
Op verzoek van Klink-Nijland is de Opdrachtnemer gehouden om kopieën van verzekeringspolissen
betreffende de afgesloten verzekeringen aan Klink-Nijland ter beschikking te stellen, alsmede afschriften
van de bij de betreffende verzekeringen behorende premiebetalingen.
4.
Indien de Opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verzekeringsverplichting is Klink-Nijland
gerechtigd deze verplichting namens en voor rekening van de Opdrachtnemer uit te voeren.
5.
Indien door Klink-Nijland of haar Principaal ten behoeve van de bouw een ‘’Construction All Risks’’
verzekering (CAR) is afgesloten, waarop de Opdrachtnemer is meeverzekerd, kan de Opdrachtnemer
Klink-Nijland verzoeken hem een kopie van het certificaat van de verzekering (CAR) te verstrekken. Het
eigen risico dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de Opdrachtnemer indien de schade
wordt veroorzaakt door zijn toedoen.
6.
Een beroep op de in lid 5 van dit artikel genoemde CAR-verzekering kan alleen worden gedaan door middel
van een daartoe strekkend verzoek door Klink-Nijland of diens Principaal aan de verzekeraar(s)
Artikel 20 Ontbinding
1.
Ingeval van ontbinding van de hoofdovereenkomst door Principaal zal Klink-Nijland de overeenkomst met
Onderaannemer ontbinden. Opdrachtnemer zal binnen een redelijke termijn door Klink-Nijland van de
ontbinding op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer kan bij ontbinding van de hoofdovereenkomst
door Principaal op geen enkele wijze rechten ontlenen aan betreffende ontbinding.
2.
Behoudens het bepaalde in de wet is de Opdrachtnemer in de hierna te noemen gevallen van rechtswege in
verzuim en is Klink-Nijland gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding en
ongeacht de aard of de omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan;
a.
Ingeval van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtnemer in zijn verplichtingen
voorvloeiende uit de Overeenkomst;
b.
Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zodat onder meer vertraging in het werk of een
gedeelte daarvan ontstaat of te duchten is;
c.
Indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van
betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien de
Opdrachtnemer conform het bepaalde in de wet onder curatele wordt gesteld , dan wel indien er
een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend;
d.
Indien één of meer goederen van de Opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;
e.
Indien de Opdrachtnemer de zeggenschap over zijn onderneming of een onderdeel daarvan
geheel of gedeelte overdraagt, liquideert of stil legt, dan wel indien er op enige andere wijze
sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
f.
Indien op goederen van de Opdrachtnemer of gedeelten daarvan, conservatoir of executoriaal
beslag wordt gelegd.
3.
De na de ontbinding bestaande vorderingen van Klink-Nijland op de Opdrachtnemer, waaronder de
vordering tot schadevergoeding, zijn terstond geheel opeisbaar.
Artikel 21 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Klink-Nijland , voor haar werkende personen of
ondernemingen of enige andere derde, waaronder begrepen de Principaal, de overheid en andere instanties,
zal leiden of al heeft geleden ten gevolge van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming,
waaronder mede begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede betaalde boetes en gegeven
kortingen
2.
De Opdrachtnemer vrijwaart Klink-Nijland zonder enige beperking voor alle gevolgen van aanspraken van
derden, inbreuken op rechten van derden daaronder begrepen, die voortvloeien uit het niet nakomen van
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel uit hoofde van de wet door de
Opdrachtnemer. Onder vorenbedoelde gevolgen dient mede te worden begrepen de proceskosten, kosten
voor rechtsbijstand en alle gevolgen door van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van
voorschriften.
Artikel 22 Hoofdelijkheid
Indien Klink-Nijland de Overeenkomst heeft gesloten met twee of meer Opdrachtnemers, dan wel indien enige verplichting uit de
Overeenkomst rust op twee of meer (rechts)personen, dan zijn deze Opdrachtnemers of (rechts)personen steeds voor het geheel
jegens Klink-Nijland hoofdelijk verbonden.
Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
Op de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel op alle daaruit
voortvloeiende overeenkomsten of verhoudingen tussen de Opdrachtnemer en Klink-Nijland , is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, tenzij in de hoofdovereenkomst met Principaal anders staat vermeld.
2.
Alle geschillen, voorvloeiende uit deze Overeenkomst of uit daaruit voorvloeiende overeenkomsten of
rechtsverhoudingen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanig
worden beschouwd, worden met uitsluiting van de gewone rechter beslist door de Raad van Arbitrage voor
de Bouw overeenkomstig haar statuten, zoals is bepaald in de aanneemovereenkomst tussen Klink-Nijland
en haar Principaal of, bij gebreken daarvan, zoals deze luiden drie maanden voor de dag van de
Overeenkomst is aangegaan.

II INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 24 Prijs
1.

2.

De overeengekomen prijzen zijn vast en omvatten alle verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de
Overeenkomst voorvloeien, daaronder mede begrepen de franco levering op de in artikel 26 genoemde
plaats, de kosten voor inladen, transport, uitlading, emballage en de kosten van de benodigde
verzekeringen. Stijgingen van lonen of prijzen worden niet verrekend.
Indien zulks uit hetgeen is overeengekomen niet duidelijk blijkt, worden de prijzen geacht inclusief BTW of
daarmee vergelijkbare heffingen te zijn.

Artikel 25 Melding meerwerk/meerprijs
Indien de Opdrachtnemer betaling verlangt van meer dan de overeengekomen hoeveelheid of prijs, is Opdrachtnemer verplicht
om uiterlijk binnen 30 dagen na zijn laatste aflevering deze nog te factureren vordering bij Klink-Nijland kenbaar te maken, met
daarbij een opgave van redenen op grond waarvan de Opdrachtnemer van oordeel is dat Klink-Nijland tot betaling daarvan
gehouden is. Bij niet tijdige kennisgeving van deze vordering vervalt het recht van de Opdrachtnemer om meer dan de
overeengekomen prijs te vorderen zodat de Opdrachtnemer geen recht meer heeft op de betaling daarvan. Het tijdig kenbaar
maken van deze vordering bij Klink-Nijland houdt niet in dat Klink-Nijland deze vordering ook erkent.
Artikel 26 Aflevering en plaats
1.
De overeengekomen zaken zullen franco op het werk worden afgeleverd. Het laden, transporteren, lossen of
tassen van de zaken vindt daarbij voor rekening en risico van de Opdrachtnemer plaats.
2.
De Opdrachtnemer zal de zaken afleveren op de overeengekomen plaats, bij gebreke waarvan de aflevering
zal geschieden op de bouwplaats waarvoor de levering is bestemd. De exacte plaats van aflevering op de
bouwplaats zal worden aangewezen door Klink-Nijland .
3.
Indien Klink-Nijland vóór de aflevering verlangt dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats
worden afgeleverd, zal de Opdrachtnemer gehouden zijn om daaraan te voldoen, tenzij dit redelijkerwijs
niet van hem verwacht kan worden.

3.
Artikel 27 Tijdstip van aflevering
1.
De Opdrachtnemer is gehouden om stipt op het overeengekomen tijdstip, dan wel om stipt volgens het door
Klink-Nijland vastgestelde schema van aflevering, te leveren.
2.
Klink-Nijland is gerechtigd om het tijdstip, dan wel het schema van aflevering, te wijzigen zodat dit past in
de voortgang van het werk, zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijzigingen of enige
andere vorm van vergoeding.
3.
Indien Klink-Nijland niet in staat is om de zaken op het overeengekomen tijdstip, dan wel via het
vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de Opdrachtnemer de zaken deugdelijk verpakt en
herkenbaar bestemd voor Klink-Nijland (laten) opslaan, beveiligen, verzekeren en alle redelijke
maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat de zaken afgeleverd zijn. De hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
4.
Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij niet in staat is om te leveren, dan wel om tijdig of
naar behoren te leveren, zal de Opdrachtnemer Klink-Nijland hiervan per omgaande schriftelijk op de
hoogte stellen, onder vermelding van de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormen. Onverminderd
alle rechten en weren van Klink-Nijland zullen partijen alsdan in overleg treden over waar, wanneer en op
welke wijze de zaken alsnog afgeleverd kunnen worden.
5.
De Opdrachtnemer is bij het niet nakomen van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, vanaf het moment dat de
aflevering had dienen plaats te vinden, per werkdag, een deel van een dag daaronder begrepen, een boete
verschuldigd van 1% van de totale waarde van de opdracht met een maximum van 10%. Klink-Nijland
behoudt zich het recht voor om in plaats van deze boete de werkelijk geleden schade te vorderen.
Artikel 28 Keuring, eigendoms- en risico-overgang
1.
Het eigendom van de door de Opdrachtnemer te leveren zaken gaat op Klink-Nijland over zodra deze zijn
afgeleverd èn goedgekeurd.
2.
Zijn partijen overeengekomen dat het eigendom van de zaken reeds vóór aflevering op Klink-Nijland
overgaat, dan is de Opdrachtnemer gehouden om vanaf het sluiten van de Overeenkomst, dan wel vanaf het
moment dat de Opdrachtnemer deze aan Klink-Nijland te leveren zaken in zijn bezit krijgt, te merken als
herkenbaar eigendom van Klink-Nijland en Klink-Nijland te vrijwaren voor verlies, beschadiging en
uitoefening van rechten door derden, alsmede deze zaken voor een voldoende bedrag te verzekeren tegen
schaden en deze als een goed huisvader te beheren.
3.
Tot en met dertig dagen na aflevering heeft Klink-Nijland , haar Principaal of de directie namens Principaal
van het werk de bevoegdheid om de geleverde zaken te keuren. Eerst na goedkeuring van de zaken komen
deze voor risico van Klink-Nijland .
4.
Op verzoek van Klink-Nijland verleent de Opdrachtnemer daartoe toegang tot de plaatsen waar de zaken
worden geproduceerd of zijn opgeslagen, dan wel zal de Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat daartoe
toegang wordt verleend. Eveneens zal de Opdrachtnemer de benodigde medewerking verlenen aan het
uitvoeren van de gewenste keuringen, controles en beproevingen, dan wel zal de Opdrachtnemer er zorg
voor dragen dat deze medewerking wordt verleend. Daarbij zal de Opdrachtnemer voor haar rekening de
benodigde documentatie en inlichtingen verstrekken.
5.
Indien Klink-Nijland zaken afkeurt, zal zij de Opdrachtnemer hiervan in kennis stellen. De Opdrachtnemer
zal voor haar eigen rekening op eerste verzoek van Klink-Nijland de afgekeurde zaken afvoeren. Niet
goedgekeurde zaken worden geacht nimmer te zijn afgeleverd. Bij gebreke van verwijdering van de
afgekeurde zaken is Klink-Nijland gerechtigd om deze op kosten en voor risico van de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtnemer te retourneren.
6.
Goedkeuring doet in geen enkel geval afbreuk aan enige door de Opdrachtnemer te verstrekken garantie of
enige aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, zoals deze voortvloeien uit hetgeen partijen zijn
overeengekomen of uit het bepaalde in de wet.
Artikel 29 Retourzendingen
Indien standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek of door andere buiten schuld van Klink-Nijland liggende oorzaken
overcompleet raken, moeten deze zaken door de Opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.
Artikel 30 Facturering en eindafrekening
1.
De door de Opdrachtnemer aan Klink-Nijland te verzenden facturen dienen te voldoen aan de wettelijke
vereisten, zoals onder meer genoemd in de Wet op de Omzetbelasting 1968, dan wel in een daarvoor in de
plaats tredende wettelijke regeling. Indien artikel 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen of
artikel 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing is, is tevens het bepaalde in artikel 39 lid 2 van deze
algemene voorwaarden van toepassing.
2.
De Opdrachtnemer dient de geleverde zaken per werk waarvoor de zaken bestemd zijn, afzonderlijk aan
Klink-Nijland te factureren. Op de bij Klink-Nijland in te dienen factuur dienen in elk geval vermeld te
zijn:
a.
Het werknummer
b.
Het inkoopcontractnummer
c.
Het leveringsbon- dan wel vrachtbriefnummer
d.
Het BTW-nummer van de Opdrachtnemer en alle relevante gegevens zoals vermeld op de site
van de Belastingdienst
e.
De datum van een eventuele vooruitbetaling
f.
De eenheidsprijs exclusief BTW en eventuele vooruitbetalingkortingen en rabatten die niet in de
eenheidsprijs zijn begrepen
g.
De maatstaf van heffing voor elk tarief of vrijstelling
h.
En verwijzing naar een eventueel toegepaste vrijstelling of verleggingsregeling
3.
De factuur dient vergezeld te gaan van en in overeenstemming te zijn met door de gemachtigde van KlinkNijland voor akkoord getekende afleveringsbon, dan wel van een opdrachtbon van Klink-Nijland .
4.
De Opdrachtnemer is niet gerechtigd om de factuur te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
5.
Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen worden niet door
Klink-Nijland voldaan en aan de Opdrachtnemer geretourneerd.
6.
De Opdrachtnemer is gehouden om zijn nog te factureren eindafrekening binnen 30 dagen na zijn laatste
aflevering, doch in elk geval uiterlijk op de dag waarop het werk wordt opgeleverd aan de Principaal, bij
Klink-Nijland in te dienen. Het tijdig indienen van de eindafrekening bij Klink-Nijland houdt niet in dat
Klink-Nijland deze eindafrekening ook zonder meer goedkeurt.
Artikel 31 Betaling
1.
Betaling geschiedt op basis van een overeengekomen tijdschema, dan wel bij het ontbreken daarvan, na de
laatste aflevering. Klink-Nijland is gehouden tot betaling na:
a.
Aflevering van de zaken conform de Overeenkomst, inclusief alle daarbij behorende bescheiden;
b.
Goedkeuring van de zaken door Klink-Nijland
c.
Ontvangst door Klink-Nijland van een factuur conform het bepaalde in artikel 29 van deze
voorwaarden.
2.
Betaling geschiedt na 60 dagen na het moment waarop aan alle in het vorige lid genoemde vereisten is
voldaan.
3.
Indien Klink-Nijland facturen voldoet voordat de eindoplevering met de Principaal heeft plaatsgevonden,
dienen deze betalingen als voorschot aangemerkt te worden. Binnen dertig dagen na de eindaflevering met
de Principaal of indien tussen Klink-Nijland en de Principaal een onderhoudstermijn geldt, binnen dertig
dagen na deze onderhoudstermijn, kan Klink-Nijland alsnog terugkomen op de door haar gedane betaling.
4.
Indien is overeengekomen dat Klink-Nijland bedragen bij wijze van vooruitbetaling of bij wijze van
voorschot dient te voldoen, heeft Klink-Nijland te allen tijde het recht om van de Opdrachtnemer een naar
oordeel van Klink-Nijland genoegzame zekerheidsstelling voor deze betaling te verlangen.

III ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
Artikel 32 Verplichting Opdrachtnemer
1.
De Opdrachtnemer is gehouden om:
a.
De namen van de op het werk tewerkgestelde werknemers tijdig aan de uitvoerder van het werk
kenbaar te maken;
b.
Alle verplichtingen jegens de door de Opdrachtnemer tewerkgestelde, al dan niet ingeleende,
werknemers strikt na te komen;
c.
Alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen, alsmede van
loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts
de toepasselijke CAO stipt na te leven;
d.
Algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel krachtens CAO
voorgeschreven rustdagen, feestdagen, vakantiedagen of andere vastgestelde of vast te stellen
vrije dagen ten behoeve van zichzelf of zijn werknemers die werkzaamheden uitvoeren uit
hoofde van de Overeenkomst, na te leven, zonder daarbij aanspraak op enige vergoeding te
kunnen maken;
e.
Op verzoek van Klink-Nijland gedurende het winterseizoen door te werken, zonder daarbij
aanspraak op enige vergoeding te kunnen maken;
f.
Zijn administratie in te richten conform de wettelijke vereisten, waaronder begrepen het
bepaalde in artikel 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen;
g.
De uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt aan het KAM-beleid van KlinkNijland .
2.
De Opdrachtnemer dient te beschikken over:
a.
Een geldig inschrijvingsbewijs van een uitvoeringsinstelling van de Uitvoering
Werknemersverzekeringen (UWV);
b.
Een vestigingsvergunning, voor zover vereist;
c.
Een staat van alle te werk gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers, een kopie van een
geldig legitimatiebewijs van hen, alsmede hun woonplaats, geboortedatum en sofinummer;
d.
Loonstaten, dan wel een manurenverantwoording waarin ten minste is opgenomen de naam en
het adres van de werknemer, het registratienummer, het bruto dagloon Coördinatiewet Sociale
Verzekeringen en het aantal gewerkte uren;
e.
Een recente verklaring van de Belastingdienst of de Uitvoering Werknemersverzekeringen
(UWV) inzake zijn betalingsgedrag betreffende de verschuldigde premies sociale verzekeringen
en loonbelasting.
f.
Een VAR verklaring van de Belastingdienst in geval van het inlenen van een zogenaamde
Z.Z.P-er. Voor Z.Z.P-ers zijn de hier bovengenoemde leden a tot en met e uit dit artikel niet van
toepassing.
3.
De Opdrachtnemer dient Klink-Nijland kosteloos alle door Klink-Nijland of haar Principaal ten behoeve
van hun administratie benodigde inlichtingen te verschaffen.
4.
De Opdrachtnemer dient Klink-Nijland desgevraagd en zo vaak als Klink-Nijland dit nodig acht, de in lid
2 van dit artikel genoemde bescheiden te verschaffen.
Artikel 33 Naleven voorschriften
1.
De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven voorschriften,
waaraan Klink-Nijland of haar werk dient te voldoen krachtens de door haar met de Principaal gesloten
aannemingsovereenkomst waarvan het in de Overeenkomst omschreven werk een onderdeel uitmaakt. De
Opdrachtnemer is gehouden om al deze voorschriften in acht te nemen en na te leven.
2.
Indien voor het naleven van de in het vorige lid genoemde voorschriften formaliteiten vervuld dienen te
worden, waaronder begrepen het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, zal de Opdrachtnemer zelf
voor het vervullen van deze formaliteiten zorg dragen.

Indien de Opdrachtnemer conform het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden (een deel van) het werk
uitbesteedt of overdraagt aan een derde, zal de Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat deze derde ook
voldoet aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 34 Aanwijzingen en instructies
1.
De Opdrachtnemer is gehouden om uitsluitend de door Klink-Nijland gegeven instructies en
aanwijzingen op te volgen. Klink-Nijland kan echter, na overleg met de Opdrachtnemer, haar
Principaal of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken om haar instructies en aanwijzingen
rechtstreeks aan de Opdrachtnemer te geven. De Opdrachtnemer zal alleen de rechtstreeks door
of namens de Principaal gegeven instructies of aanwijzingen uitvoeren, indien deze instructies of
aanwijzingen schriftelijk zijn verstrekt, bij gebreke waarvan ieder recht op betaling vervalt.
2.
De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat er altijd een persoon op het werk aanwezig is
die de bevoegdheid heeft om instructies en aanwijzingen van Klink-Nijland , haar Principaal of
diens gemachtigde te nemen en deze direct aan de door de Opdrachtnemer tewerkgestelden op te
dragen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van Klink-Nijland en
bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of
beëindiging van de werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van Klink-Nijland .
3.
De Opdrachtnemer is gehouden om de aanwijzingen van de arbeidsinspectie op te volgen,
alsmede die afkomstig van de eventueel door Klink-Nijland ingeschakelde adviseur ter zake van
de organisatie van de bouwplaats, in het bijzonder betreffende de opslag van materiaal en de
veiligheid op de bouwplaats.
4.
Klink-Nijland heeft de bevoegdheid om door de Opdrachtnemer tewerkgestelden de toegang tot
de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, wegens ongeschiktheid,
ordeverstoring, wangedrag etc.
Artikel 35 Aanvang en oplevering van het werk
1.
De Opdrachtnemer vangt met de uitvoering van het werk aan op het overeengekomen tijdstip. De
Opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het tijdschema dat hij heeft ontvangen van Klink-Nijland
. De Opdrachtnemer levert zijn werk op het overeengekomen moment op. Bij overschrijding van dit
tijdschema c.q. moment van oplevering is Opdrachtnemer aan Klink-Nijland , per werkdag, een deel van
een dag daaronder begrepen, een boete verschuldigd van 1% van de totale waarde van de opdracht met een
maximum van 10%. Klink-Nijland behoudt zich het recht voor om in plaats van deze boete de werkelijke
geleden schade te vorderen, waaronder bijvoorbeeld de eventuele boete van Principaal aan Klink-Nijland .
2.
Klink-Nijland heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen indien zij dit
wenselijk acht in verband met de voortgang van de bouw, zonder tot enige vergoeding jegens de
opdrachtnemer gehouden te zijn.
3.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van deze
voorwaarden is opgenomen en goedgekeurd.
4.
Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de oplevering niet, niet tijdig of niet naar behoren
plaats zal kunnen vinden, stelt zij daarvan onmiddellijk Klink-Nijland schriftelijk in kennis onder
vermelding van de omstandigheden die dit gevolg hebben. Onverminderd de aan Klink-Nijland
toekomende rechten zullen partijen in nader overleg vaststellen wanneer en op welke wijze alsnog naar
behoren kan worden opgeleverd.
5.
Het werk is gedurende de uitvoering voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Het risico gaat na
oplevering over op Klink-Nijland .
Artikel 36 Opneming en goedkeuring
1.
De Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en overeenkomstig
hetgeen is overeengekomen.
2.
De opneming van het werk geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtnemer Klink-Nijland
schriftelijk heeft bericht op welke dag het werk gereed zal zijn. De dag en het tijdstip van de opneming
worden aan Klink-Nijland zo spoedig mogelijk, doch ten minste drie dagen voor de opneming, kenbaar
gemaakt. Klink-Nijland kan verlangen dat de Opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming
aanwezig is.
3.
Nadat de opneming heeft plaatsgevonden zal Klink-Nijland zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer
meedelen of het werk al dan niet is goedgekeurd. De redenen voor het eventueel onthouden van de
goedkeuring aan het werk zal in de mededeling worden opgenomen.
4.
Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan, heeft Klink-Nijland het recht om de op het
afgekeurde werk of een onderdeel daarvan betrekking hebbende betaling op te schorten, zulks
onverminderd de aan Klink-Nijland toekomende rechten uit hoofde van hetgeen is overeengekomen of het
bepaalde in de wet.
5.
De Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk of onderdelen daarvan op eerste verzoek van Klink-Nijland
herstellen of vervangen, zulks naar keuze van Klink-Nijland , zonder dat Klink-Nijland tot enige
vergoeding gehouden zal kunnen worden en onverminderd de aan Klink-Nijland toekomende rechten uit
hoofde van het geen is overeengekomen, dan wel uit hoofde van het bepaalde in de wet.
6.
Een heropneming geschiedt vervolgens conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
7.
Goedkeuring doet geen afbreuk aan enige door de Opdrachtnemer te verstrekken garantie of enige
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten
Overeenkomst of uit het bepaalde in de wet.
Artikel 37 Onderhoudstermijn
1.
De overeengekomen onderhoudstermijn vangt aan op de dag na oplevering van het werk door de
Opdrachtnemer aan Klink-Nijland en eindigt in elk geval niet eerder dan het moment waarop de
overeengekomen onderhoudstermijn tussen de Principaal en Klink-Nijland eindigt. Indien er geen
onderhoudstermijn is overeengekomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van
het werk door Klink-Nijland aan haar Principaal, tenzij in de aannemingsovereenkomst met Klink-Nijland
en de Principaal een langere onderhoudstermijn is overeengekomen,in welk geval de onderhoudstermijn
eindigt op dezelfde dag waarop de onderhoudstermijn tussen Klink-Nijland en de Principaal eindigt.
2.
De Opdrachtnemer is gehouden om voor eigen rekening op eerste verzoek van Klink-Nijland de gebreken
te herstellen welke gedurende de onderhoudsperioden zijn ontstaan. Het herstel dient plaats te vinden tot
genoegen van Klink-Nijland en binnen de door Klink-Nijland in redelijkheid te stellen termijn.
3.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te
constateren of de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 38 Prijs, hoeveelheid en meerwerk
1.
De overeengekomen prijzen zijn vast. Stijgingen van lonen, prijzen, materialen e.d. worden niet verrekend.
2.
Indien zulks uit hetgeen is overeengekomen niet duidelijk blijkt, worden de prijzen geacht inclusief BTW of
daarmee vergelijkbare heffingen te zijn.
3.
Opdrachtnemer kan Klink-Nijland alleen meerwerk in rekening brengen indien er voor zover daartoe
opdracht is gegeven door Klink-Nijland .
4.
Indien partijen niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het gaat om niet-verrekenbare hoeveelheden, zijn
de overeengekomen hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient de opdrachtnemer, zonder
dat hij gerechtigd is om een prijsaanpassing te verlangen, zoveel meer of minder te leveren dan het werk
vereist.
5.
Indien de Opdrachtnemer betaling verlangt van meer dan de overeengekomen hoeveelheid op prijs, is de
Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van zijn werkzaamheden de nog te
factureren vordering bij Klink-Nijland kenbaar te maken, met opgave van de redenen op grond waarvan de
Opdrachtnemer van oordeel is dat Klink-Nijland tot betaling daarvan gehouden is. Bij niet tijdige
kennisgeving van deze vordering vervalt het recht van de Opdrachtnemer om meer dan de overeengekomen
prijs te vorderen zodat de Opdrachtnemer geen recht meer heeft op betaling daarvan. Het tijdig kenbaar
maken van deze vordering bij Klink-Nijland houdt niet in dat Klink-Nijland deze vordering ook erkent.
Artikel 39 Facturering en eindafrekening
1.
De door de Opdrachtnemer aan Klink-Nijland te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld
bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968, dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke
regeling.
2.
De Opdrachtnemer dient de per keer uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk aan Klink-Nijland te
factureren. Op de bij Klink-Nijland in te dienen factuur dient in elk geval vermeld te zijn:
a.
Het werknummer;
b.
De datum van de opdracht;
c.
Het werk en de plaats(en) van de uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
d.
Het tijdvak en de uitgevoerde prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
e.
De omvang van de loonsom Coördinatiewet Sociale Verzekeringen opgenomen in het
gefactureerde bedrag;
f.
De naam, het adres en de woonplaats van de Opdrachtnemer;
g.
De naam van de Uitvoeringsinstelling van de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten en zijn aansluitingsnummer;
h.
Het loonbelastingnummer van de Opdrachtnemer;
i.
Het nummer van de geblokkeerde rekening van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16b van
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en artikel 35 van de Invorderingswet 1990;
j.
De BTW nummers van zowel de Opdrachtnemer als van Klink-Nijland ;
k.
De datum van een eventuele vooruitbetaling;
l.
De eenheidsprijs exclusief BTW en eventuele vooruitbetalingkortingen en rabatten die niet in de
eenheidsprijs zijn begrepen;
m.
De maatstaf van heffing voor elk tarief of vrijstelling;
n.
Een verwijzing naar een eventueel toegepaste vrijstelling of verleggingsregeling.
3.
De factuur dient vergezeld te gaan van en in overeenstemming te zijn met door de gemachtigde van Klink Nijland voor akkoord getekende afleveringsbonnen, dan wel van de opdrachtbonnen van Klink-Nijland ,
alsmede de manuurstaten.
4.
De Opdrachtnemer heeft niet het recht om de facturen te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
5.
Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in
behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.
6.
De Opdrachtnemer is gehouden om zijn nog te factureren eindafrekening binnen 30 dagen na zijn laatste
aflevering, doch in elk geval uiterlijk op de dag waarop het werk wordt opgeleverd aan de Principaal, bij
Klink-Nijland in te dienen. Het tijdig indienen van de eindafrekening bij Klink-Nijland houdt niet in dat
Klink-Nijland deze eindafrekening ook zonder meer goedkeurt.
Artikel 40 Betaling, premies en belasting
1.
Betaling geschiedt op basis van een overeengekomen tijdschema, dan wel bij het ontbreken daarvan, na
oplevering aan Klink-Nijland . Klink-Nijland is slechts verplicht tot betaling nadat:
a.
De Opdrachtnemer het werk of een onderdeel daarvan waarop een (termijn)betaling betrekking
heeft, conform de Overeenkomst aan Klink-Nijland heeft opgeleverd, dan wel nadat de
Opdrachtnemer een onderdeel van het werk naar genoegen van Klink-Nijland heeft voltooid;
b.
Door Klink-Nijland een in overeenstemming met artikel 39 van deze voorwaarden zijnde
factuur is ontvangen;
c.
De Opdrachtnemer Klink-Nijland middels bescheiden heeft aangetoond dat hij de werknemers
die de Overeenkomst hebben uitgevoerd het hun toekomende heeft betaald, alsmede tenzij in de
Overeenkomst is bepaald dat daarop de Wet Ketenaansprakelijkheid niet van toepassing is, dat
de Opdrachtnemer de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en
loonbelastingen heeft betaald, dan wel voldoende aannemelijk maakt dat deze verplichtingen
nagekomen zullen worden.
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Raalte, 29 mei 2013

Klink-Nijland zal de betalingen doen binnen 60 dagen na het tijdstip dat aan alle in het vorige lid
omschreven voorwaarden is voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien Klink-Nijland facturen voldoet voordat de eindoplevering met de Principaal heeft plaatsgevonden,
dienen deze betalingen als voorschot aangemerkt te worden. Bennen dertig dagen na de eindoplevering met
de Principaal of indien tussen Klink-Nijland en de Principaal een onderhoudstermijn geldt, binnen dertig
dagen na deze onderhoudstermijn, kan Klink-Nijland alsnog terugkomen op de door haar gedane betaling.
Indien is overeengekomen dat Klink-Nijland bedragen bij wijze van vooruitbetaling of bij wijze van
voorschot, zoals onder meer bepaald in lid 3 van dit artikel, dient te voldoen, heeft Klink-Nijland te allen
tijde het recht om van de Opdrachtnemer een naar oordeel van Klink-Nijland genoegzame
zekerheidsstelling voor deze betaling te verlangen.
Het is Klink-Nijland te allen tijde toegestaan om de bij het aangaan van de Overeenkomst bepaalde
percentages te wijzigen, indien zij op grond van de haar bekende gegeven redelijkerwijs mag aannemen dat
deze percentages feitelijk hoger zijn. In het bijzonder wordt hierbij gedoeld op het percentage van de prijs
waarmee wordt aangegeven welk deel van de door de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst te betalen prijs betrekking heeft op verschuldigde premies sociale verzekeringen en
loonbelasting.
Klink-Nijland heeft steeds het recht om de door de Opdrachtnemer verschuldigde premies sociale
verzekeringen en loonbelasting ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor Klink-Nijland
ingevolgde de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, rechtstreeks te voldoen aan de
uitvoeringsinstellingen van de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst.
Het is Klink-Nijland toegestaan om ten behoeve van de in het vorige lid genoemde rechtstreekse
betalingen, op elk door haar aan de Opdrachtnemer te betalen bedrag, een bedrag in te houden. Dit in te
houden bedrag zal gelijk zijn aan het in de Overeenkomst vermelde percentage of het door Klink-Nijland
overeenkomstig lid 5 van dit artikel gewijzigde percentage, van de door Klink-Nijland te betalen prijs,
welk percentage aangeeft welk deel van de door de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst te betalen prijs betrekking heeft op verschuldigde premies sociale verzekeringen en
loonbelasting.
Door rechtstreekse betaling van het ingehouden bedrag overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is KlinkNijland jegens de Opdrachtnemer ter hoogte van het rechtstreeks betaalde bedrag geheel gekweten.
Het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel laat onverlet dat het Klink-Nijland te allen tijde en zonder opgaaf
van redenen, ook is toegestaan om het ingehouden bedrag te betalen door storting op de geblokkeerde
rekening van de Opdrachtnemer in de zin van artikel 16 Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en artikel
35 Invorderingsweg 1990

