Algemene voorwaarden van Onderaanneming maart 2011
Artikel 1:

Artikel 6:

Definities
1.

In deza voorwaardan wordt varatsan onder:
-

-

Aannemer: Giasbars-Wijchan Bouw BV
Onderaannemar: da nstusrhjka of rachtsparsoon met wia Aannamar ean ovaraan
komst is aangagaan tot hat uitvoaran van wark in ondarsannaming ten bahoava van
ean door Aannamar op zijn basil met zi]n opdrachtgavar gaslotan aannamingsoear
aankomst ter rastisstia can can bapsald wark.

Artikel 2:

2.

Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere
voorschritten
3.

1.

2.

3.

4.

5.
5.
7.

8.

9.

10.

Ondaraannamar is gahosdan da sarplichtingan sit da CAD voor hat bouwbadrijf na
ta koman, tanz op da warknamars van Ondarsannamar of asdara arbaidskrachtan
die Ondarsannamar inzaf, aan andara CAD van toapassing is.
Ondarsannamar is gahosdan zi]n wattati]ka sarplichtingan tot afdracht van pramias
socisla aarzakaringswattan an fof atdracht van toonhaffisg, voor zovar direct an mdi
ract varband houdand mat hat san ham opgadragan wark, nate koman.
Ondarsannamar is varplicht op varzoak van Aannamar over ta taggan:
a. zi]n btw-nsmmar;
b. zi]n inschri]tnummar in hat hsndalsragistar b da Kamar van Koophandal;
c. Voor zovar vareist, san atschrift van zi]n vastigingsvargsnsing.
Ondarsannamar is varplicht op varzoak van Asnnamar wakali]ka aas msndaganra
giatar tar zaka van hat san ham opgadrsgan mark ta carat rakkan. Hat mandaganra
gistar diant ondar maar ta bavatfan da naman an ragiatratianammars van she door
Ondaraannamar bij hat mark ingaachakalda warknamars of andara arbaidakrachtan
die Ondaraannamar inzat, atamada aan manuranvarantwoording.
Da uitvoaring van hat aan Ondaraannamar opgadragan wark diant ta gaachiadan
mat inachtnaming van da tandali]k an plaataalijk gatdavda voorschriftan.
Ondaraavnamar is niat bavoagd hat ass ham opgadrsgan wark gahaat of tan dala san
aan andar ovar ta dragav dan na voorsfgaanda schrittali]ka goadkauring doorAannamar.
Ondarsannamar is niat bavoagd hat aan ham opgadragan wark of aan deal daarvan
door aan darda in ondar-ondaraannaming ta 1st an uitvoaran dan na vooratgaanda
achriftalijka goadkaudng door Aannamar. Dndaraanvamar bli]ft jagans Aannamar
varantmoordati]k voor hat door ham uitbastada wark.
Indian Ondarsannamar bij da uifvoaring van hat san ham opgadragav wark gabruik
wanat ta waken van ]aan) door aan darda tar baachikking gastalda warknamar(a) of
andara arbaidakracht(an) gaaft hi] daarvan achrittati]k kannia san Aannamar. Wan
naar Aannamar tagav gabruikmaking van (aan) door aan darda tar baachikking ga
ataida warknamar(a) of andara arbaidskracht(an) bazwaar haaft, daatt hij dat binnan
radati]ka farmm]n san Ondaraannamar made.
Bij uitbaatading van hat mark of gabruikmaking van ]aan) door aan darda tar baachik
king gaatatda warknamar(s) of andara arbaidskracht]an] dia Dndaraannamar inzat
ala badoatd in da twaa voorgaanda laden is Dndaraannarnar varplicht da adminia
tratiava voorschriftan as art. 16b lid 8 raapactiavati]k art. isa tid 1 Cohrdinatiamat
Sociala Varzakarmng na ta lavan.
Ondarsannamar in gahoadan om da varplichtingan dia voor ham voortvloaian ait da Ar
baidaomatandighadanwatgaving alamada da daaruit aoortvloaianda Banlaitan as fa lavan.

Artikel 3:

4.

5.

5.
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Instructies en aanwijzingen
4.

Rechtstreekse prijsaanbieding

Hat is Ondaraannamar niat toagaataan vanat hat tot stand koman van da ovaraankomat van
ondaraannaming aan da opdrachtgavar van Aannamar pri]aaanbiadingan ta doan voor hat
wark dat ta baachouwan is ats ann uitbraiding of wijziging van hat mark van Aannamar, of
andarazina mat batrakking tot hat wark rachtatraaks mat da opdrachtgavar van Aannamar in
contact ta tradan, bahoudana aoorafgaanda achrittali]ka toantamming van Aannamar,

5.
6.

7.
8.
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Artikel 5:

Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
10.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Aannamar diant arvoor ta zorgan dat Ondaraannamar zi]n markzaamhadan kan aan
vangan op da in da ovaraankomat bapaalda dag.
Indian hat niat mogeli]k in dat Ondaraannamar op da in da ovaraankomat bspaatda
dag zijn mnrkzaamhsdnn kan aanvangan, in Aannamar varplicht Ondaraannsmar zo
vroag mogali]k, doch uitarli]k vijt markdagan, ot zovaal markdagan ata door parti]sn is
ovarsangakoman, voor da ovarsangakoman aanvangndatum ta maarachuman.
Indian Ondarsannamar niat in atsat in op da in da ovarssnkomnt bapsalda dag zijn
markzaamhsdan san ta vangsn, is hij varplicht Aansamar zo vroag mogati]k, doch
uitarti]k vijt markdagan, ot zovasl markdagan ala door partijan in ovsraangskoman,
voor da ovaranngskomsn aanvangadatum ta maarachuwsn.
Ondaraannamar hsaft nlschta racht op vadanging van de uitvoaringntarmi]n c.q. van
da oplsvaringntarmi]n wannaar door ovarmacht, door voor rakaning van Aannamar ko
mands omvtandighsdsn, of door mijziging in da ovaraankomat dan wet in da voorwaar
dan van da uitvoaring, niat van Ondaraasnamar kan wordan gavargd dat hat ann ham
opgadragsn mark binsan da in da ovsraankomnt bspaalda tarmi]n wordt opgalsvard.
Indian da aanvang ot da voortgang van hat aan Ondaraannamar opgadragan mark
wordt vartraagd door voor rakaning van Ondarsannamar komands omatandighadan,
diant ails daarait voor Aannamsr voortvtoaiands achada door Ondaraannamar ta
mordan vargoad, waarondar doch niat daartoa baparkt da contractusla boats die
Aannamar krachtans da ovaraankomat mat zi]n opdrachtgavar varschaldigd is in ga
cal van ta lata oplnvaring van hat mark. indian da warksli]ka schada voor Aannamar
tan gavolga van da ovsrnchri]ding van da aitvoaringntarmijn c.q. van da opiavaringa
tarmi]n door Dndsraannsmar hogar in, is Ondarnannamar da wsrkali]k door Aanna
mar galadan schads varnchuldigd.
Aannamar in garschtigd hi] draigands ovarachri]ding van da uitvoaringaduur c.q. da
optavaringatarmijn door Dndaraannamar voor rakaning van Ondarnannamar antra
paraonasl of matariasi in ta zsttan.

indian san uitsrnts oplavsringndatum voor hat mark van Ondsraannamar is ovarsan
gakoman die in gnlsgan voor ds optavaring van hat mark door Aannamsr san zi]n
opdrachtgavar, gaidt da volganda oplavaringaragaling.
Ean rsdslilks tsrrnijn voor da dag maarop hat mark naar da waning van Ondaraan
namsr voltooid cat zin, nodmgt Ondaraannamar Aannsmnr nchrittalijk oil om tot op
naming van hat mark over ta gaan. Daza opnaming vindt piaatn zo sposdig mogshjk
doch uitsrhjk bmnnsn acht dagan na da hiarvoor badosida dag. Da opnaming vindt
plaatn door Aannamar is aanmnzighaid van Ondaraannamsr an atrakt srtoa ta con
atataran ot Ondaraannamar ann zijn varplichtingan alt da ovarsankomat hasH vol
daan. Da toantand maarin hat mark hi] opnaming varkasrt mordt baschravsn in nan
op ta makan an door baida partijan ta ondnrtakanan procan-vsrbaat.
Nadat hat mark in opgenomen, mordt door Aannamsr san Ondaraannamar binnan
acht dagan nchriftali]k msdagadsaid, ot hat mark at dan niat is goadgaksurd, in hat
sarntn gavat mat varmaiding van da avantunal gaconntataards kisins gsbraksn sin
badoald in lids, in hat Insists gavat mat varmaiding van da gabrakan, dia da radsnnn
voor onthoading van da gosdksuring zi]n. Wordt hat mark goadgakaurd, dan mordt
ala da dag van gosdkauring ssngamsrkt da dag maarop da danbatraffands msdsda
ling aan Qndsraannamsr in varcondan.
Wordt niat binnan acht dagsn na da oponming aan nchriftstijks madsdsiing nan On
dsraannsmsr varcondan ot hat mark al dan nist in goadgakaurd, dan cal Ondaraan
nsmnr achriftaiijk nan asnnsmar vsrzoaksn om ainnog hiaromtrant madsdshng ta
doss. Indian acht dagan as ontvangnt van ann dsrgahjka nommaha van Ondarnan
namar nog aiti]d gssn nchriftsli]ks msdadahng ot mark at dan slat in goadgakaurd
door annnsmsr nan Ondsraannamsr in vsrzondan, dan mordt hat mark gaacht op da
achtnta dag on da opnaming ta zi]n goadgakaurd.
Kisina gabrakan, gaconntatssrd bij da opnaming, din gavoagli]k nog voor da vol
gands bstahngstsrmi]n kannan mordan varhoipan, kunnsn gaan radan zijn ow goad
kaudog is onthoudan, wits dacs gabrakan niat nan ingsbruiknaming lade wag ntaan.
Ondaraannsmsr dmant daze gabrakan onvarmi]id, doch uitarli]k binnan dna maasdas
na opiavnring, is varhalpan.
indian is ovarsangakoman dat oplavaring piaatsvindt tsgsli]k mat opiavadng van hat
door Aannamar aangssoman mark ass zi]n opdrachtgsvsr, gsidt in afmi]king van ho
vasgasoamda bapahngsn dat oplavaring niat aardar kan plsatnvindss dan tagsli]k
mat da oplavaning van hat gahsla mark nan da opdrachtgavar van Aannsmar as dat
voor daze oplavaring dacattds oplsvsringnragnling gsidt ala tunnsn Annoamar an cijn
opdrachtgnvar ovaranogakoman.

Artikel 7:

Ondaraannamar is varplicht da door Aannamar gagavan inatractias an aanmi]zingan op ta
volgan. Dit galdt ook ala hat aanwi]zingan van da codrdinafor aitvoaringafaaa ala badoald in
artikal 2.34 van hat Arbobanluit Arbaidaomatandighadan batrah.
Artikel 4:

Oplevering voorafgaand aan oplevering door Aannemer aan
zijn opdrachtgever

ii.

Mat hat oog op hat nan Ondaraannsmsr opgsdrngas mark zorgt Ansoamar:
a. voor nan goads ioaganknli]khaid as bsgaanbsarhsid van hat marktsrrain;
b. voor nchaitruimtan an nasmtairn voorcianingan ]mada] thy. Osdsransnamar.
Aannamar corgt arvoor dat Ondaraannamar tijdig kas bsnchikkas over da cakes,
maarvas in da ovarasokomat in opganomss dat aannamsr din ass osdarnassamar
tar banchikkisg cat ntnltan. Daze zakan dianan ta voidoan san in rsdsli]khnid dnsraan
in ntnllan amen.
Ondnraannnmnr in varphcht hntgans ham door Aannsmsr tar bsnchikking in gantald,
bnhoorhjk is gabruikan, bij gnbrskn maarvan hij aasspraksli]k cal cijn voor da daar
door ontntnns nchsdn as kontan.
Os kontas van vnrbruik van gas, matar an nlnktriciinit, alamada avantunln vnrachui
digda prscario, ci]n voor rakasing van Aannamar, voor zovar in da ovaranakomni in
bapanid dat Aansnmar nannlaitpuntsn voor gas, matar as stsktricitait nan Ondsraas
nsmsr tar bnnchikking cat atallan.
Atval cal covssl mogali]k gaachaidao mordas vsrzamstd.
Boumvuil, puin, varpnkkingamntsriaal as andar afval, bahoudans chamiach ntval.
tsarhoudnsd an bmtummnaua atvai, dmant ta mordan gadaponnard in daartos bsntnmds
coniainsrn.
Gipnntvai as minarals mot dissi in ovadag mat Annnsmsr op nan danrios ansgnma
can plaatn ta mordan varcamstd.
Cndsrassnnmnr draagt calf corg voor da nfvosr van hat atval dat slat ovarasnkom
atig lid 6 van dmt artikal in containarn diani in mordan gadnponaard.
Os kontnn van hat vnrmijdarsn van hat door Ondarnassamar varcamaida atvni ci]n
voor rakssmng van Ondarsannamar.
Chammach afvsl, inarhoudand as hituminaun atvnt cal ta alias ti]da door Cndarnnn
namar calf mordan ntgavoard.
Ondaraanssmsr vri]manri Aannamar van schada an/of hoatsa voortvlosiasd au hat
sint juist varmarkan van afvnintottan door Osdaraasnamar.

Artikel 8:

1.

Inrichting werkterrein; san Onderaannemer ter beschikking
gestelde znken

Tekeningen, berekeningen en overige bescheiden van Onder
aannemer

Tan aancian van door Ondaranonamar op ta makes msakrapportsn kan Annonmar
varlangan dat daarbi] nan door ham tn varatrnkkan modal mordi gahanteard. Ondar
anssamnr hiadt door ham op in mnksn mankrapporinn co apoadig mogali]k doch
nitnrhjk op da vi]ftisnda dag an hat varntni]kan vss da mnrkmaak maarop hat rapport
bntrakking hnntt nan Aansnmnr ann. indins Aansamar cich mat da inhoad van hat
msakrappori kan varnoigan, iakast hi] dii voor akkoord uitadm]k op da vijids msrkdng
nadat dii ham in voorgatagd. Indian Aannnmsr cich mat ds inhoud van hat msakrap
port sist kan vsranigsn, ondarinkani

5.
6.

banchaidnn dinnnn door Ondaraannemar naar genongan van Aannnmar In wordan
varwarkt. Varwarking diant zodanig In ganchiadnn, dat Aennamar uilnrli]k twan we
knn voor dn aanvang van dn wnrkzaamhadan waarop da baachaidan batrnkking
hnbban bnachikt ovnr datinitiavn, goadgakaurda benchaidnn, tanzij in da ovarnan
komat ann andnrn tarmi]n a bepaald. Dn werkzaamtrednn waarop da batraffnnda
baachaidan batrakking habban, mogan aarnt wordan aangevangan ala Aannamar
aan Ondnraannemnr hnntt baricht dat da batraffanda baachaidnn zi]n goadgakaurd
an daarrnae dntinitint zi]n gawordan.
00k na goedkauring blijtt Ondereannamnr varentwoordeli]k voor de juietheid van hat
gnan in door hnm opgnntelda beachaidan ia opgenoman.
lndinn Ondnraannnmer bij de uitvoaring van hnt wnrk atwijkt van dntinitinvn baachni
dnn zal Onderaannnmer rnviainbeachnidnn vervaardigen an tar goedkaaring voor
lnggen aan Aannnn,nr. Dn betreftende onderdalnn van hat wark zuilan narat aan hat
zicht wordan onttrokkerr, nadat Aennnmer in dn gnlngenhnid ia gawanat om inapectin
uit ta vonrnn om dn ]uiathaid van da reviainbeacheiden vaat te atellen en da afwi]king
goad In keuren.

Artikel 12:
1.

2.

2.

Betaling

Indian in dn overnankomat bataling in tnrmijnnn ia voorzian, gekoppeld aan dn voort
gang van hat werk, zal aan nan tactuur nan door Aannamer voor akkoord gatakend
document worden gehecht, wearuit bli]kt dat door Aannnmnr in geconatateard dat da
gntecturaardn prnatatie in gnlavnrd.
Facturen van Ondaraannnmnr diannn In voidoan aan artikal 35 van dn Wet op dn
Omzetbnleating 1966. Voorta dinnt Ondnraannnmer hat volgende op zi]n lacturen tn
varmelden:
naam, edren, wnrknnmmar van hat mark an da varrichta warkzaamhadan waar
op da tactuur batrakking haah;
da omvang van da looneom ala badoald in da Codrdinatiawat Sociala Varzaka
ring;
da naam an hat aannluitnammar van da UWV waarbi] Dndnraannamar ia eanga
alotan;
hat loonbelaatingnummar van Onderaennamar;
ot da btw-vadaggingnragaling van toapaaaing in an zo ja, hat badrag aan omzat
balenting;
hat btw-nummar;
da parioda waarop de fectuur balrakking haaft;
neam, edran, benk-/girorakaningnummar van Ondaraannamar;
innchrijfnummar hi] da Kemar van Koophandal.
Da batalingntarmi]n van op daugdalijka wi]za ingadianda an op daagdali]ka wi]za
ingarichta tecturan badrangt 60 degan. Aannamnr in garachtigd niat daugdalijk inga
dianda an contorm bet bapaalda in lid 2 van dit artikal ingarichta facluran ta ratourna
ran.
Aannemer in garachtigd hetgeen hi] nan Ondaraannamar varnchuldigd in Ia voldoan
door verrekaning mat hatgaan Ondarnannamar nan ham aernchuldigd in.

Indian Aennemer, ne tot beteling deerven te zi]n envgeeprokev, de premien eociele verze
keringewetten an lccnheffing heeh voidnen, din waran varnchuldigd wear niet zijn beteeld
door Ondereennemer of door nan ondernennemer din ne Onderenenemar in de katen
kcmt, heeh Aennemar ten balope yen hat gehale door hem voidena bedreg verheel op
Ondereennemer, Ia vermearderen met da wetteli]ke recta venef da deg dar voldoaning.
Ne deertoe door de werknnmern van Ondnreennamer of endere erbeidnkrechten din
Ondereennemer inznt ta zijn nengenproken, heetl Aennemer door voldoening aen
zi]n varplichlingan ingavolge de CAD voor hat Bouwbadrijf jagene die werknemnre
van Ondereennemer of andere erbnidekrechten die Ondereennemer inzet. verheel
op Ondareennemer ten belopen van hetgeen door Aennemer In dazer zeke in vet
dean, varmaarderd met de wattelijke rente In rekenen venef da deg van voldoening.

Artikel 13:
1.

Artikel 9:

2.

3.

-

Verhaal

Eindafrekening

Indian Aennemer voornemene in zi]n aindefrekening bi] de opdrechlgever in In din
nan, zel hi] Ondareennnmar nchrifteli]k verzoeknn diane eindetrakaning bi] Annnemer
in te dienen. Tenzi] endarn in ovarnengakoman, zel Ondereennamer in dat gavel binnan twee waken ne ontvenget yen dit verzoak zi]n tnctuur tnr zeke van hat ham nog
toakomende bi] Aennemer indienan.
Ondernnnnemar dient onvarminderd hat bepenida in lid 1 van dit ertikal uiterli]k binnan twan meanden nn at rending van zijn wnrkzeemhndnn nan eindafrekening tar
znkn van daze warkznnmhednn bi] Aennamar in ta dianne.
Ne hat varntrilken van de in dit artikel ganoemda lermi]nen heaft Ondernennemer
geen recht menr op vargoeding van door ham verrichte, wear nog niel galacturnerde
werkznnmhedan, tanzij mat Aennemer voordian ovareenntemming in bernikt over Iatarn Incturering van verrichte warkznnmheden.

-

Artikel 14:
1.

-

-

2.

-

-

-

3.

-

3.

4.

Artikel 10:

Afdrecht premies sociale verzekeringswetten en loonheffing

5.

Indian Aennamar radelijkerwi]n tot hat oordaal ken koman dat door Ondareennamer
tar zeka van hat nan ham opgadrngan mark ann hogar bedreg nan pramien nociala
nerzakaringnwattan an loon hatting vernchuldigd zal ziln dan hat parcantaga dat in da
onereankomnl in ventgantald, ken hi] na ovarlag mat Ondernennamar dat percentage
mi]zigan.
Indian Ondernennamar redelijkarwijn tot hat oordaal ken komen dat door ham tar
zaka van hat ann ham opgadrngen mark nan lager badreg nan premian nocinle var
zaknringnwettan en loonhetting varnchuldigd zal zijn den hat percentage dat in da
ovarnankomet in ventgenteld, ken hij met Aennamer in onerteg tredan over ann wi]zi
ging van del percentage.

6.

Artikel 11:

2.
3.

4.

5.

6.

7.

4.

Te leveren goederen

Tan eenzian van door Ondareennemer tar uitvoering van hat nan hem opgedragen
mark te levaran goadaren gelden da volgende aanvullende bapelingen.
Lonnen buitnn da normele wnrkli]den van Aennemar ken eileen pleetnvindan ne
diane vooretgeende goedkauring.
Voor levnringen van goederen din aniga ti]d op hat mark moatnn wordan opgnnlegen
dient vooral goadkeuring van Aennawer te morden verkregen over hat tijdntip van
levering en de wi]ze, pleete en dnnr yen opnieg.
Aennemer in te alien tilde garechtigd date leveren goaderen in de febriek te kauren.
Indian Aennamer hiertoe overgeet, teat dit zijn rnchten on, tot keuring over te gean
ne levering onverint.
Aennemar in gernchtigd ow Iijdane de tebricaga tenten nit ta voeren of ta veriangen
dat teeten wordan uitgevonrd. Aennemer in tnvenn gerechligd ow vooretgeand nan
levering monetern van de tn leveren goedaran te verlengan. Dergali]ke monetern zul
len konteloon tar benchikking wordan genteld.
Aennemer in gerechtigd ow na levering de gelaverda goaderan te keuran. De gonde
ran megan pan morden verwarkt, nedet Aennemer in de gelegenheid in genteld cm
de geleverde goedaren te keuran.
In gavel van afkeuring dient Ondareennnmer de afgekeerda goederen onverwi]id ta
harntellen of ta vervengan. Indian hernIal mat mogalijk in of Ondareevnemnr baeluit
tot varvenging over In geen in hi] gahoudan de efgekeurda goadaran onverwi]ld at
In voaran. Indian hi] hinrtce niet onvnrwi]ld ovargent, in Aennamar gerechtigd voor
rekening yen Ondarnennamar tot ratourzanding van da efgakeurda goedaran over te
geen.

7.

Garantie en aansprakelijkheid

Ondereennemer in nnneprnkeli]k voor nile ncheda die wordl varoorznnkt bU of tan ge
volga van de uitvoaring van de werkzenmhedan van Onderannnemer, den mel de mark
nemern van Onderennnemer en/of endare arbnidnkrnchtnn die Ondereennemer inzet.
Ondereennemar vrilwnnrl Aennemer tar zake van nannprekan van derden in verband
met nchnda varoorzeekt bi] often gevolge van de uilvoering van de werkzaamhednn
van Onderaennemnr.
Ondereannemer in gehouden uitarli]k bi] oplevering ann Annnemer ter bnnchikking In
ntallen de gebruikeli]ke gerentiecartiticeten, die door fnbriknnten wordan nfgngeven
tar cake van goederan die in hal kedar van de werkznawhadan van Ondnraannamar
zi]n gelnverd, alameda op daze gonderen bntrekking hebbande ettentan, garentie
bewijzen, inmeatgegevenn en/of innlructinbonknn an overige in hat bentek en de
overige contrectetukken verlangde beecheiden.
Zolang niel nile hiervoor genoewde bencheiden en de ovarige krnchlenn da overnen
komel verlangde gnrentien nan Annnnmer tar benchikking zi]n genteid in Annnemer
gernchtigd da lantnte Iermijnbaialing op In nchorten.
Ondernannemer garendeert dat de gonderan geechikt zijn voor hat nit daze overeen
kcmnt kenbare gebruik dat van de goedaren znl worden gemnakl.
Ondarnennamer gerandeert dat de in hat kader van zi]n wnrkznemheden galeverde
goederen voldoen ann de voigenn hat Rouwntclfenbenluit ann de goedaren In ntnllen
amen. Onderannnemer cal op vnrzoek van Aannemer uitndijk bi] nnnkomnt van de goa
damn op het mark nantonen dat ann de aieen nit hat Bouwaloftenbantuit wordl voldean.
Atwi]king van gernntiebepahngen in niechln toegenlann indian hierover nchrifteli]ke
overeenntemming in bnreikt met Aennamer vccrefgaand een de uilvcaring van de
warkznnmhaden ol levering van de goaderee weerop de garenlie batrekking hank.

Artikel 15:

Ontbinding

Onvenninderd hun bavoagdheid tot ontbinding van da cvareaekomnt op grond van de wet, hab
ben nnnnemer an Onderenenamar hal rachl de ovnreankcwnt van ondereannawing te ontbinden:
Indian de wederparli] de bndri]fnuitoefnning ntnnkl, ann nanvrang tot nurnaance van
a.
belnling indienl of in etnet yen Inillmnnament wordt verklnerd;
b.
indian bakindiging in onvoltocide cleat plnelnvindt yen hat nan Aennemer opgadrn
gnn werk;
c.
Indian de overeenkomet tunnen Annnemer en diane opdrachtgnvnr. welke made hat
nan Ondernnnnamar opgedregen werk omvnt, mordl ontbonden;
d.
Indian connerveloir en/of eneculorinal banlag wcrdt galegd op de varmogannbe
ntnnddelen van Ondareennemer;
a.
indian Ondemnnnnemer niet lenger de kennmn. kunda of diplcma’n bazit die vereint zi]n
voor nan goede uitvoering van de warkznnmhednn;
I.
indian Ondarnnnnamer zi]n wnrkznnmheden ten behoave van Aennemer in ntri]d met
nan wettelijk voornchrih uitvcert.

Artikel 16:

Geschillen

Alle genchillen dnnrcnder begrnpen die, welke nlechtn door nan der pnrti]an ale zodanig
worden bnnchouwd die nnnr aneleiding van daze overeenkowet of van overeenkomntnn din
dnarvan ann uitvloeinal zi]n, tuenen Aennewer en Ondereennemer mochlen cntntnnn, wordan
beslechl op de wi]ze zonln in da overeenkcmnt lunnan Anneemar an diane cpdrachtgever is
voorzien ten ennzien van aveetuale genchillen tunnen Aennemer en dines opdrachtgever.
-

-

Artikel 17: Toepnsselijk recht
Op daze overnankomnt in Naderlende recht van Ioapnnning.

