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Artikel 1 Toepasselijke bepalingen 
1. Nederlands recht is van toepassing.  
2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover 

de AVIP daarvan afwijken.  
3. De AVIP zijn volledig van toepassing, behalve voor zover 

schriftelijk anders is overeengekomen.  
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de 

leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
Artikel 2 Inschrijvingen 
1. Bij inschrijvingen moet elke opdrachtnemer die een aanbod 

wenst te doen zijn inschrijvingsbiljet uiterlijk op het tijdstip waarop 
de inschrijving sluit, gesloten in de daartoe door opdrachtgever 
toegezonden enveloppe, zonder kosten voor opdrachtgever, 
(doen) afleveren op het daarop vermelde adres. Een 
opdrachtnemer mag een andere enveloppe gebruiken, mits hij 
de toegezonden enveloppe op die andere bevestigt. De 
toepasselijkheid van algemene voorwaarden die opdrachtnemer 
gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2. Opdrachtgever zal de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten 
eerst na het sluiten van de inschrijving openen.  

3. Inschrijvingsbiljetten die niet uiterlijk op het tijdstip waarop de 
inschrijving sluit bij opdrachtgever zijn afgeleverd, zijn ongeldig, 
tenzij opdrachtgever op grond van bijzondere omstandigheden 
anders beslist.  

 
Artikel 3 Aanbod 
Opdrachtnemer zal in zijn aanbod een vaste prijs opgeven conform 
het gestelde in ARTIKEL 22 – PRIJS, tenzij opdrachtgever in de 
Uitnodiging tot Prijsopgaaf (UTP) uitdrukkelijk heeft verzocht om een 
vaste uurprijs, dan wel een prijs met prijsherziening conform het 
gestelde in ARTIKEL 23 - PRIJSHERZIENING -op te geven. 
 
Artikel 4 Geldigheid aanbod en totstandkoming overeenkomst 
1. Een aanbod van een opdrachtnemer is onherroepelijk gedurende 

een termijn van dertig dagen nadat het opdrachtgever heeft 
bereikt, tenzij de UTP een afwijkende termijn inhoudt in geval 
van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de 
inschrijving sluit.  

2. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een 
schriftelijk aanbod van opdrachtnemer door middel van een 
schriftelijke order aanvaardt wordt echter de order na afloop van 
de in lid 1 bedoelde termijn verzonden of wijkt de order op meer 
dan ondergeschikte punten van het aanbod af, dan komt de 
overeenkomst conform de order tot stand, tenzij opdrachtnemer 
de order binnen veertien dagen na haar dagtekening schriftelijk 
verwerpt  

3. Indien opdrachtnemer geen aanbod of een mondeling aanbod 
heeft gedaan, komt de overeenkomst 101 stand doordat de 
opdrachtnemer een schriftelijke order van opdrachtgever binnen 
veertien dagen na haar dagtekening schriftelijk aanvaardt  

4. Wijziging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk 
plaatsvinden.  

 
Artikel 5 Bekendheid opdrachtnemer met inhoud overeenkomst  
Opdrachtnemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld 
van de doelstellingen van opdrachtgever met betrekking tot de 
overeenkomst en de ten dezen relevante organisatie van 
opdrachtgever. opdrachtgever heeft opdrachtnemer daartoe van 
voldoende en correcte informatie voorzien en zal op schriftelijk 
verzoek van opdrachtnemer -opdrachtnemer verdere informatie 
verstrekken voor zover die informatie bij opdrachtgever beschikbaar 
is. 
 
Artikel 6 Overdracht verplichtingen / rechtsverhouding 
opdrachtnemer 
Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de 
overeenkomst of zijn rechtsverhouding tot opdrachtgever alleen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever 
overdragen aan een derde. Aan de toestemming kunnen 
voorwaarden worden verbonden.  
 
Artikel 7 Uitvoering van werkzaamheden door derden 
1. Opdrachtnemer kan de uitvoering van werkzaamheden alleen 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever 
opdragen aan derden  

2. Deze toestemming Iaat de verantwoordelijkheid van 
opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst onverlet.  

3. Aan de toestemming als bedoeld in de leden 1 en 2 kunnen 
voorwaarden worden verbonden. Voor zover deze voorwaarden 
betrekking hebben op derden, zal opdrachtnemer deze 
voorwaarden ten behoeve van opdrachtgever van de derden 
bedingen.  

 
Artikel 8 Personeel en prestatie  
1. Voor zover niet anders overeengekomen stelt opdrachtnemer op 

schriftelijke afroep van opdrachtgever personeel ter beschikking 
voor een in onderling overleg vast te stellen periode.  

2. Voor zover geen nadere eisen zijn gesteld, dient het personeel in 
leder geval geschikte zijn om de overeenkomst uit te voeren en 
te passen binnen het team waarin het wordt tewerkgesteld.  

3. Voor zover de overeenkomst door opdrachtgever mei het oog op 
de uitvoering daarvan door een specifieke persoon is aangegaan 
zal opdrachtnemer zorg dragen dat de overeenkomst door die 
persoon wordt uitgevoerd.  

4. Opdrachtnemer zal personeel slechts vervangen Indien er 
zwaarwegende redenen zijn. Daartoe is voorafgaande 
schriftelijke toestemming van opdrachtgever vereist.  

5. Opdrachtgever zal ter beschikking gesteld personeel slechts 
buiten Nederland tewerkstellen nadat opdrachtnemer daarover is 
geïnformeerd.  

6 Indien naar het oordeel van opdrachtgever de goede 
uitvoering van de overeenkomst vereist dat personeel 
wordt vervangen, zal opdrachtnemer op verzoek van 
opdrachtgever daarvoor zorg dragen- De voorgaande 
leden zijn alsdan van overeenkomstige toepassing  

 
Artikel 9 Eisen te stellen aan werkzaamheden 
Voor zover geen nadere omschrijving is gegeven van de 
prestaties die het door opdrachtnemer Ier beschikking te 
stellen personeel dient te leveren, dienen deze te voldoen 
aan de redelijke verwachtingen die opdrachtgever mag 
hebben, dienen zij van goede kwaliteit te zijn en ten minste 
te voldoen aan de gebruikelijke eisen van vakmanschap.  
 
Artikel 10 Arbeidsomstandigheden  
1. Opdrachtnemer draagt zorg dat het personeel van 

opdrachtnemer bekend is met de bij opdrachtgever 
geldende voorschriften Inzake arbeidsomstandigheden.  

2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving door 
personeel van opdrachtnemer van de geldende 
voorschriften Inzake arbeidsomstandigheden.  

3. Opdrachtnemer is gehouden aan opdrachtgever 
mededeling te doen van iedere omstandigheid die 
Inbreuk maakt op de geldende voorschriften Inzake 
arbeidsomstandigheden.  

4. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor schade 
voortvloeiende uit het door hem of zijn personeel niet in 
acht nemen van de bij de opdrachtgever geldende 
voorschriften inzake arbeidsomstandigheden dan wel uit 
het niet of niet tijdig melden van Inbreuken terzake.  

 
Artikel 11 Materialen en gereedschap / ter beschikking 
stellen van zaken door opdrachtgever  
1. Indien kleding, materiaal of gereedschappen in verband 

met de uitvoering van de werkzaamheden zijn benodigd, 
draagt opdrachtgever daarvoor zorg, tenzij anders is 
overeengekomen.  

2. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer zorg 
draagt voor zaken als bedoeld in het vorige lid, is 
opdrachtgever bevoegd tot inspectie en keuring daarvan. 
Een dergelijke inspectie of keuring, dan wel het nalaten 
daarvan, laat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de werkzaamheden dan wal voor de nakoming van 
wettelijke voorschriften van opdrachtnemer onverlet.  

3. Indien opdrachtgever zaken aan personeel van 
opdrachtnemer ter beschikking stelt, draagt 
opdrachtnemer zorg dat deze zaken conform de 
instructies worden gebruikt en onderhouden.  

4. Indien zaken door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter 
beschikking worden gesteld, zijn deze vanaf dat ogenblik 
totdat zij op de overeengekomen plaats zijn 
teruggegeven, voor risico van opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de goede en 
doelmatige bewaring en beveiliging van deze zaken.  

5. Opdrachtnemer is slechts gerechtigd tot opslag van zijn 
materialen en gereedschappen op de locatie van 
opdrachtgever voor zover zulks naar de mening van 
opdrachtgever noodzakelijk Is. Opdrachtnemer draagt 
het risico van deze door hem op de locatie van 
opdrachtgever opgeslagen zaken en vrijwaart 
opdrachtgever tegen alle aanspraken met betrekking tol 
die zaken-  

 
Artikel 12 Orde en beveiliging  
1. Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is het 

Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Defensie-
opdrachten (ABDO) van toepassing.  

2 Opdrachtnemer draagt zorg dat het personeel de 
richtlijnen en aanwijzingen Inzake orde en beveiliging in 
acht neemt, die door of namens opdrachtgever worden 
gegeven.  

3. Opdrachtgever heeft het recht personen die in het kader 
van de uitvoering van deze overeenkomst ten behoeve 
van opdrachtnemer werkzaam zijn, de toegang tot een 
locatie van opdrachtgever te weigeren, Indien wordt 
geweigerd een onderzoek toe te staan naar welke 
voorwerpen worden meegevoerd. Een dergelijke 
weigering laat de verantwoordelijkheid van 
opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst 
onverlet.  

4. Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn personeel zich 
iedere dag waarop de werkzaamheden worden verricht 
op de locatie van opdrachtgever aan- en afmeldt blij de 
daartoe bevoegde functionaris.  

5. Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn aanwezigheid en de 
aanwezigheid van zijn personeel op het terrein van 
opdrachtgever geen belemmering vormen voor de 
ongestoorde voortgang van de bedrijfsvoering van 
opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  

 
Artikel 13 Werkplanning en rapportage  
1. Indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht zal 

opdrachtnemer, voordat met de werkzaamheden wordt 
begonnen, op basis van bij opdrachtgever geldende 
werktijden een schriftelijke planning indienen van de 
uitvoering van de werkzaamheden.  

2. De planning is slechts geldig Indien deze door of namens 
de opdrachtgever is goedgekeurd. Goedkeuring van 
deze planning laat de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de overeenkomst van opdrachtnemer 
onverlet.  

3. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen zo dikwijls als 
een der partijen dat verlangt over de voortgang van de 
werkzaamheden overleggen. Opdrachtnemer zal op 
verzoek van opdrachtgever schriftelijk over bedoelde 
voortgang rapporteren.  

 
Artikel 14 Werktijden  
1. De werkdagen en -tijden zijn gelijk aan de werkdagen en 

-tijden die bij opdrachtgever op desbetreffende locatie 
(voor vergelijkbaar Defensiepersoneel) gebruikelijk zijn. 
Indien opdrachtgever zulks verlangt zal door het 
personeel van opdrachtnemer een klokkaart. een badge 

of andere controlemiddel worden gebruikt.  
2. Van overwerk is sprake Indien werkzaamheden worden 

verricht buiten werkdagen en -tijden als bedoeld in het vorige 
lid. Werkzaamheden die aansluiten op de in lid 1 bedoelde 
tijden en niet langer duren den een half uur, worden in leder 
geval niet als zodanig aangemerkt. Overwerk zal slechts 
worden verricht indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.  

 
Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten  
1. Alle intellectuele eigendomsrechten. welke ten aanzien van de 

resultaten van de werkzaamheden kunnen of zullen kunnen 
worden uitgeoefend, berusten bij opdrachtgever. Deze rechten 
worden hierbij door opdrachtnemer aan opdrachtgever 
overgedragen, welke overdracht terstond het ontstaan van die 
rechten door opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt 
aanvaard. Voorzover voor de overdracht van dergelijke 
rechten een nadere akte is vereist, zal opdrachtnemer op 
eerste verzoek van opdrachtgever aan de overdracht van 
zodanige rechten aan opdrachtgever zijn medewerking 
verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De 
eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van 
bepaalde intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooi) komen 
voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer machtigt 
opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van 
deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende 
registers te doen Inschrijven.  

2. Indien lussen partijen een verschil van mening bestaat 
omtrent de Intellectuele eigendomsrechten, wordt ervan 
uitgegaan dat die rechten bij opdrachtgever berusten tot op 
tegenbewijs te leveren door de opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer verplicht zich de resultaten van de 
werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar te 
stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te 
verschaffen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor schriftelijk 
toestemming heeft verleend. Opdrachtgever is gerechtigd aan 
het verlenen van deze toestemming voorwaarden te 
verbinden. 

4. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van 
derden terzake van (eventuele) Inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten van die derden in verband met de door 
opdrachtnemer te verrichten prestaties. Opdrachtnemer 
verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle 
maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van 
stagnatie bij opdrachtgever en tol beperking van de door 
opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schade. 

 
Artikel 16 Arbeidsverhouding opdrachtnemer-personeel  
1. Opdrachtnemer draagt zorg dat het bij de uitvoering van de 

overeenkomst betrokken personeel op eerste daartoe 
strekkend verzoek van opdrachtgever een door 
opdrachtnemer ondertekend bewijs, waaruit blijkt dat het als 
zodanig in dienst is van opdrachtnemer, kan overleggen.  

2. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst 
personeel wil inschakelen dat niet in zijn dienst is, doet hij 
daarvan melding aan opdrachtgever. Opdrachtgever is 
bevoegd dit personeel te weigeren. Indien opdrachtgever geen 
bezwaar maakt draagt opdrachtnemer zorg dat het betrokken 
personeel in het bezit is van een schriftelijk en ondertekend 
bewijs waaruit blijkt bij wie het als zodanig in dienst is.  

3. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van aanspraken van 
door opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel terzake 
van het ontstaan van een arbeidsverhouding met 
opdrachtgever. 

 
Artikel 17 Vergunningen  
1. Indien opdrachtnemer krachtens een publiekrechtelijk 

voorschrift in het bezit dient te zijn van een vergunning in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst, is deze 
verplicht daarvan aan opdrachtgever mededeling te doen en 
de vergunning voorafgaand aan de uitvoering in afschrift aan 
opdrachtgever te overhandigen. Opdrachtnemer draagt zorg 
dat al datgene geschiedt wal voor behoud van bedoelde 
vergunning 19 vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan 
opdrachtgever mededeling te doen van elke wijziging in 
verband met deze vergunning. Hij stelt opdrachtgever in 
kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met 
bedoeld publiekrechtelijk voorschrift kan opleveren.  

2. Indien personeel dat in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst werkzaam Is, krachtens een publiekrechtelijk 
voorschrift dient te beschikken over een vergunning, is 
opdrachtnemer gehouden van deze verplichting aan 
opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning 
voorafgaand aan de uitvoering in afschrift aan opdrachtgever 
te overhandigen. Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene 
geschiedt wat voor behoud van bedoelde vergunning is 
vereist. Opdrachtnemer stelt geen personeel ter beschikking 
dat niet (langer) over een vergunning beschikt. Hij stelt 
opdrachtgever in kennis omtrent al datgene wat een handelen 
in strijd met bedoeld publiekrechtelijk voorschrift kan 
opleveren.  

3. Indien opdrachtgever in verband met de uitvoering van de 
werkzaamheden bij of krachtens een publiekrechtelijk 
voorschrift mede als werkgever aangemerkt dan wel een 
verantwoordelijkheid als opdrachtgever krijgt toebedeeld, laat 
dit de verplichtingen van opdrachtnemer om dit voorschrift na 
te leven onverlet. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van 
aanspraken terzake.  

 
Artikel 18 Verplichtingen ingevolge antimisbruikwetgeving  
1. Opdrachtgever is gerechtigd van opdrachtnemer en de door 

hem Ingeschakelde derden opgave en inzake in het 
betalingsgedrag aan  fiscus en uitvoeringsinstelling te 
verlengen.  

2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op eerste verzoek volledige 
Inzage verlenen in de administratie die hij in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst krachtens publiekrechtelijk 
voorschrift verplicht is bij te houden.  

3. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken 
van fiscus of uitvoeringsinstelling(en) in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst.  

 
Artikel 19 Verbod op acquisitie  
1. Opdrachtnemer zal zich gedurende de uitvoering van de 

overeenkomst onthouden van inspanningen om personeel van 



opdrachtgever voor de eigen of andere organisaties te werven, 
alsmede van andere acquisitiegerichte activiteiten, en zal ervoor 
zorgdragen dat haar bij opdrachtgever tewerkgesteld personeel 
zich daarvan eveneens onthoudt.  

2. Niet nakomen van het in lid 1 bepaalde kan leiden tot gehele of 
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in 
overeenstemming  met het gestelde in artikel 29 ONTBINDING 
lid 1. 

 
Artikel 20 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
Voor zover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting 
opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in 
verzuim, is hij niet tot schadevergoeding verplicht en is hij geen 
boete verschuldigd, mits hij opdrachtgever onverwijld en in ieder 
geval binnen de voor de nakoming van de verplichting 
overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan 
schriftelijk heeft meegedeeld.  
 
Artikel 21 Nakoming  
1. Indien de te leveren prestaties niet aan de overeenkomst 

beantwoorden, kan opdrachtgever eisen dat opdrachtnemer de 
prestaties zodanig uitvoert dat deze alsnog aan de overeenkomst 
beantwoorden. De daarmee gemoeide kosten komen voor 
rekening van opdrachtnemer.  

2. Indien opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door opdrachtgever 
schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te 
stellen bekwame termijn voldoet aan een eis als bedoeld in lid 1, 
kan opdrachtgever, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, 
de uitvoering van de overeengekomen prestaties door een derde 
doen plaatsvinden en de kosten daarvan op opdrachtnemer 
verhalen.  

3. De vorige leden laten de andere rechten of vorderingen onverlet 
die opdrachtgever aan een tekortkoming kan ontlenen.  

 
Artikel 22 Prijs  
De overeengekomen prijs is vast, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. De overeengekomen prijs omvat alle kosten voor 
de uitvoering van de overeenkomst, de winst, de rechten en 
belastingen, uitgezonderd omzetbelasting.  
 
Artikel 23 Prijsherziening  
1. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de prijs zal worden 

herzien in geval van wijziging in de valutakoersen, het loonpeil, 
de sociale lasten of de belastingen geldt het volgende:  
a. de herziening moet niet van overheidswege zijn verboden;  
b. de wijze van herziening en de verrekenbare factoren 

dienen in de overeenkomst te zijn vermeld;  
c. herziening vindt slechts plaats indien de verschillen in prijs 

de overeengekomen grenzen overschrijden;  
d. stijging van de verrekenbare factoren na het verstrijken 

van de overeengekomen prestatietermijn heeft geen 
herziening tot gevolg, tenzij de overschrijding van de 
termijn te wijten is aan overmacht dan wel aan de schuld 
van opdrachtgever .Daling van de verrekenbare factoren 
vóór de prestatie heeft steeds herziening tot gevolg;  

e. ten aanzien van de verschillen, welke uit de herziening 
voortvloeien, vindt geen winstverrekening plaats.  

 
Artikel 24 Accountantsonderzoek 
1. Opdrachtgever is gerechtigd de Accountantsdienst van het 

Ministerie van Defensie (hierna te noemen "de 
Accountantsdienst") een onderzoek in te laten stellen naar 
Iedere calculatie en prijsstelling met betrekking tot deze 
overeenkomst, den wel de nakoming van de administratieve 
verplichtingen als bedoeld in artikel 18.  

2. In het geval van een prijsherziening heeft opdrachtgever voorts 
het recht de prijsherziening op juistheid te doen controleren door 
de Accountantsdienst.  

3. Opdrachtnemer zal ten behoeve van het accountantsonderzoek/ 
de controle inzage geven in alle boeken en bescheiden alsmede 
alle aanvullende gegevens verstrekken welke de 
Accountantsdienst nodig oordeelt. Opdrachtnemer dient er zorg 
voor te dragen dat door de Accountantsdienst benodigde 
informatie op eenvoudige wijze aan de administratie kan worden 
ontleend.  

4. De Accountantsdienst heeft het recht zich bij zijn onderzoek te 
laten bijstaan door deskundigen welke door opdrachtgever zijn 
aangewezen. Het onderzoek draagt een vertrouwelijk karakter en 
strekt zich niet verder uit dan voor de beoordeling van de 
prijsopbouw, de prijscondities en de controle van de 
prijsherziening noodzakelijk is.  

5. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat alle informatie welke hij 
ter beoordeling heen voorgelegd of nog zal voorleggen aan de 
Accountantsdienst, naar zijn beste kunnen, juist, compleet en 
geldend is op de datum van overlegging aan de 
Accountantsdienst.  

 
Artikel 25 Betaling aan opdrachtnemer 
1. Onverminderd het In lid 3 bepaalde zal opdrachtgever de prijs 

dan wel een overeengekomen gedeelte van de prijs vermeerderd 
met de omzetbelasting betalen binnen dertig dagen na ontvangst 
van de overeenkomstig lid 2 ontvangen factuur.  

2. De facturen dienen te zijn genummerd en gedagtekend 
en dienen in ieder geval de volgende gegevens te 
bevatten:  
a. naam en adres opdrachtnemer;  
b. inschrijvingsnummer handelsregister;  
c. het ordernummer en de -datum;  
d. de prestatieverklaring of, Indien van toepassing, 

een juist ingevuld en door opdrachtgever 
geaccordeerd tijdverantwoordingsformulier;  

e. de te betalen prijs;  
f. het aantal door ieder ven de werknemers 

gewerkte uren en de toepasselijke uurtarieven;  
g. de verschuldigde omzetbelasting;  
h. het BTW-identificatienummer van opdrachtnemer.  

3. Opdrachtgever behoeft In geen geval te betalen, Indien 
hij niet het overeengekomen aantal exemplaren van de 
rekening op het overeengekomen adres heeft 
ontvangen. Indien de factuur niet de gegevens vermeldt 
zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel of daarbij niet de 
bescheiden zijn gevoegd, die de overeenkomst eist.  

4. Betaling moet plaatsvinden in de valuta, waarin de prijs is 
uitgedrukt. 

5. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet In zijn 
verplichting tot betaling, is hij zonder ingebrekestelling in 
verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het 
achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim 
voortduurt.  

6. Indien de zaken zoals bedoeld in de leden 3 en 4 van 
ARTIKEL 11 -MATERIALEN EN GEREEDSCHAP / TER 
BESCHIKKING STELLEN VAN ZAKEN DOOR 
OPDRACHTGEVER -na voltooiing van de 
werkzaamheden niet onmiddellijk, dan wel met een 
gebrek, worden teruggegeven, is opdrachtgever 
gerechtigd onverwijld de vervangingswaarde 
respectievelijk de kosten van herstel In rekening te 
brengen. Opdrachtgever is ter uitvoering hiervan 
gerechtigd dit bedrag met de betaling te verrekenen.  

 
Artikel 26 Verlegging omzetbelasting  
Indien artikel 24b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 
1968 van toepassing is, zal opdrachtnemer geen BTW in 
rekening brengen en op de factuur vermelden 
"omzetbelasting verlegd". Indien over het toepassen van 
deze regeling verschil van mening bestaat tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hierover uitsluitsel 
gevraagd aan de voor opdrachtnemer terzake bevoegde 
Inspecteur. Tot uitsluitsel is verkregen wordt gehandeld als 
ware bedoelde regeling van toepassing. Opdrachtgever is 
door betaling van bedoelde bedragen gekweten voor zover 
het deze bedragen betreft.  
 
Artikel 27 Boete 
1. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de 

overeengekomen plaats prestaties worden of zijn 
verricht, die aan de overeenkomst beantwoorden, is 
opdrachtnemer aan opdrachtgever zonder aanmaning of 
andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk 
opeisbare boete verschuldigd van 0, 1 % van de prijs van 
de opdracht voor elke dag dat de tekortkoming 
voortduurt, tot een maximum van 10 % van de 
overeengekomen prijs.  

2. De boete komt opdrachtgever toe onverminderd alle 
andere rechten of vorderingen, daaronder mede 
begrepen:  
a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot 

uitvoering van prestaties die aan de overeenkomst 
beantwoorden;  

b. zijn recht op schadevergoeding voor zover de 
schade het bedrag van de boete te boven gaat;  

c. noodzakelijke uitgaven die opdrachtgever en/of 
haar personeel dient maken in verband met niet of 
niet geheel in acht nemen van publiekrechtelijke 
voorschriften door opdrachtnemer, waarvan de 
gevolgen mede aan opdrachtgever en/of haar 
personeel kunnen worden toegerekend.  

3. De boete wordt verrekend met de door opdrachtgever 
verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot 
betaling daarvan op een derde 18 overgegaan. 

 
Artikel 28 Verzekering 
1. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van 

opdrachtnemer geen of onvoldoende dekking biedt tegen 
schade in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst, zal hij dit in zijn aanbod aan 
opdrachtgever melden en op verzoek van opdrachtgever 
zorg dragen voor:  
a. verhoging van de verzekerde som en/of de 

verzekering uitbreiden; ofwel 
b. een afzonderlijke verzekering tegen schade en 

verlies sluiten.  
2. Opdrachtgever heeft het recht op inzage in de 

bedrijfspolis van de opdrachtnemer.  
3. Indien een afzonderlijke verzekering wordt afgesloten 

dient de polis ten name van opdrachtgever en 
opdrachtnemer te worden gesteld en door beide partijen 
te zijn goedgekeurd. De hoogte van de schadeuitkering 
zal door opdrachtgever en opdrachtnemer met de 
assuradeuren worden vastgesteld. De polis dient te 
vermelden dat alle krachtens deze verzekering zullen 
geschieden aan opdrachtgever. Een gewaarmerkt 
afschrift van het origineel van de polis dient aan 
opdrachtgever te worden toegezonden.  

4. De aan het gestelde in lid 1 verbonden kosten kunnen 
aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

5. Indien zaken zijn beschadigd of verloren zijn gegaan zal 
opdrachtnemer de krachtens haar verzekering terstond 
aan opdrachtgever afgedragen.  

6. Indien opdrachtgever besluit tot herstel van beschadigde 
zalen en/of vervanging van verloren gegane zaken, zal 
dit door opdrachtgever dan wel door een door haar aan 
te wijzen hersteller/leverancier voor rekening van 
leverancier worden uitgevoerd. De aan opdrachtgever 
afgedragen schadeuitkering wordt met de kosten van 
herstel/vervanging verrekend.  

7. Over de kosten bedoeld in lid 4 mag geen winstopslag worden 
berekend.  

 
Artikel 29 Ontbinding 
1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag de 

opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke 
verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:  
a. opdrachtnemer in verzuim komt met de nakoming van 

een verplichting uit hoofde van de overeenkomst;  
b. de nakoming door opdrachtnemer van een opeisbare 

verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend of 
tijdelijk onmogelijk wordt;  

c. opdrachtnemer in staat van faillissement wordt 
verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance 
van betaling wordt verleend;  

d. door opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten 
enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan 
een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de 
opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of 
vertegenwoordigers.  

2. Indien de overeenkomst op grond van het in lid 1 bepaalde is 
ontbonden, zal opdrachtnemer de reeds aan hem verrichte 
betalingen aan de opdrachtgever terugbetalen, vermeerderd 
met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag 
waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is 
ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen 
voorzover de betalingen op het ontbonden gedeelte 
betrekking hebben.  

3. Opdrachtgever mag ook buiten de in de wet of lid 1 geregelde 
gevallen de uitvoering van de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbinden, mits hij dan de schade vergoedt die 
opdrachtnemer daardoor lijdt.  

 
Artikel 30 Geschillen  
1. Alle geschillen in verband met de overeenkomst of 

overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht 
door de bevoegde rechter in Den Haag.  

2. Lid 1 laat onverlet:  
a. de bevoegdheid van de opdrachtgever om voor 

beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens 
de wet bevoegde rechter;  

b. de bevoegdheid van partijen om bij overeenkomst een 
geschil aan arbitrage te onderwerpen.  


