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Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
ENTEC HOLLAND B.V.
I

ALGEMEEN

2.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid
1.

2.

3.
4.

5.

In deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden ("voorwaarden")
wordt verstaan onder:
Entec Holland: de besloten vennootschap Entec Holland B.V., gevestigd te
Barendrecht;
Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Entec Holland een
Overeenkomst heeft gesloten of met wie Entec Holland ter zake in
onderhandeling is;
Partijen: Entec Holland en Leverancier;
Overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de Levering van zaken en/of
de Uitvoering van werk die tussen Entec Holland en Leverancier tot stand
komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding daarvan (waaronder de offerteaanvraag
van Entec Holland en de offerte van Leverancier) en ter uitvoering daarvan;
Levering van zaken: alle werkzaamheden en diensten die verband houden
met de levering van zaken aan Entec Holland, voor zover deze niet vallen
onder "Uitvoering van werk";
Uitvoering van werk: het verrichten van ontwerp- en/of
uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een
stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten ten behoeve van Entec
Holland, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken;
Aannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Entec Holland en
Opdrachtgever;
Opdrachtgever: de opdrachtgever volgens de Aannemingsovereenkomst.
Op alle Overeenkomsten zijn van toepassing, als waren zij daarin letterlijk
opgenomen:
a.
deze voorwaarden, voor zover hiervan in de Overeenkomst
niet wordt afgeweken;
b.
het op de Aannemingsovereenkomst dan wel de
Overeenkomst betrekking hebbende bestek, voor zover dit
direct of indirect verband houdt met de Overeenkomst,
alsmede elke aanvulling op en elke wijziging in het relevante
gedeelte van het bestek;
c.
alle overige documenten waardoor Entec Holland uit hoofde
van de Aannemingsovereenkomst tegenover Opdrachtgever
gebonden is, voor zover deze documenten direct of indirect
verband houden met de Overeenkomst.
Indien Entec Holland een of meer van de onder a, b en c bedoelde
documenten niet aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld bij de
offerteaanvraag of bij het sluiten van de Overeenkomst, rust op Leverancier
de verplichting deze documenten schriftelijk bij Entec Holland op te vragen en
rust op Entec Holland de verplichting onverwijld aan dit verzoek te voldoen. In
geen geval zal Leverancier zich kunnen beroepen op onbekendheid met een
of meer krachtens het vorenstaande toepasselijke bepalingen of documenten.
Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en het bepaalde
onder a en/of b en/of c prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde onder a, b en c prevaleren
de eerder genoemde boven de later genoemde.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVERANCIER GELDEN NIET EN
WORDEN UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
Eventuele afwijkingen van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of
andere toepasselijke documenten gelden alleen wanneer deze schriftelijk door
Entec Holland aan Leverancier zijn bevestigd.
Deze voorwaarden zullen ook worden opgemaakt in andere talen dan het
Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking
van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3.

4.

5.

6.

7.

Artikel 5 - Levering
1.
2.
3.

4.

5.

Artikel 2 - Aanbiedingen en Overeenkomsten
1.

2.

3.
4.

5.

Leverancier doet zijn aanbieding gestand gedurende een termijn van ten
minste 3 maanden. Ingeval Leverancier zijn aanbieding doet in het kader van
deelname aan een aanbestedingsprocedure door Entec Holland, doet
Leverancier zijn aanbieding gestand tot 6 maanden na de gunning van het
werk door Opdrachtgever aan Entec Holland.
Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven,
waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. die door of
namens Leverancier worden gemaakt, zijn en blijven voor rekening van
Leverancier en worden door Entec Holland niet vergoed.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Entec Holland de
(definitieve) aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard.
Overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de
Aannemingsovereenkomst tot stand komt en dat Entec Holland van
Opdrachtgever de goedkeuring verkrijgt om Leverancier in te schakelen.
Indien de Overeenkomst is gesloten met twee of meer Leveranciers en indien
enige verplichting uit de Overeenkomst op twee of meer natuurlijke dan wel
rechtspersonen rust, zijn deze Leveranciers en personen steeds voor het
geheel aansprakelijk en hoofdelijk jegens Entec Holland verbonden.

6.

7.

8.

9.

Artikel 3 - Prijzen
1.

2.

Alle prijzen zijn vast en onveranderlijk. Prijsindexeringen vinden niet plaats.
Prijsstijgingen na het tot stand komen van de Overeenkomst, uit welken
hoofde ook, zijn en blijven voor rekening van Leverancier, ongeacht de
periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en
de uitvoering ervan.
De prijzen zijn exclusief BTW. Voor het overige zijn de prijzen "all inclusive". In
de prijzen zijn dus onder meer begrepen alle kosten van emballage, inlading,
stuwage, transport en uitlading.

10.

11.

Artikel 4 - Levertijd
1.

Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de uitvoering van de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij
hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Entec Holland. Entec Holland is in
voorkomend geval bevoegd voor rekening van Leverancier derden in te
schakelen om stagnatie in de uitvoering van de Overeenkomst te voorkomen
c.q. te beperken.
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Entec Holland wordt
geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd zoals bedoeld in artikel
4.1.
Voor elke dag vertraging in de levering of uitvoering ("levering") behoudt Entec
Holland zich het recht voor aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete
op te leggen van 0,5% van het totale orderbedrag. De maximale boete die
Leverancier in dit verband kan verbeuren bedraagt 25% van het totale
orderbedrag. Indien de levering blijvend onmogelijk is geworden, is de
maximale boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
De in artikel 4.4 genoemde boete komt Entec Holland toe onverminderd alle
andere rechten of vorderingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:
haar vordering tot nakoming van de verplichting van Leverancier tot de
levering van zaken die aan de Overeenkomst beantwoorden en/of de
uitvoering van werk dat aan de Overeenkomst beantwoordt; haar recht op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst; en haar recht op
schadevergoeding op grond van de wet. Entec Holland heeft het recht de
boete en/of schadevergoeding met aan Leverancier verschuldigde bedragen
te verrekenen.
Onverminderd de ten deze relevante bepalingen die op grond van de
Overeenkomst en de wet tussen Partijen gelden, is opschorting door
Leverancier, in welke vorm dan ook, niet toegelaten voor zover de tijdige en
behoorlijke uitvoering van het door Opdrachtgever aan Entec Holland
gegunde werk hierdoor in gevaar komt.
Leverancier is jegens Entec Holland aansprakelijk voor eventuele boetes en/of
kortingen op de koop- of aanneemsom die door Opdrachtgever aan Entec
Holland worden opgelegd wegens te late of ondeugdelijke levering door Entec
Holland als gevolg van een tekortkoming van Leverancier. Entec Holland heeft
het recht deze boetes en/of kortingen te verhalen op Leverancier, eventueel
door inhouding op de betalingen die Entec Holland nog aan Leverancier
verschuldigd is.

De overeengekomen lever- of uitvoeringstijd ("levertijd") is fataal. Leverancier
is door overschrijding van de levertijd van rechtswege in verzuim.
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Levering geschiedt op de overeengekomen plaats volgens de Incoterm DDP
(Delivery Duty Paid), Incoterms 2000.
Levering buiten de normale werktijden van Entec Holland kan alleen
plaatsvinden na haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd tot
het doen van deelleveringen of het verrichten van deelwerkzaamheden
("deelleveringen"). Entec Holland is gerechtigd om zonder voorafgaande
mededeling niet-overeengekomen deelleveringen voor rekening en risico van
Leverancier terug te zenden dan wel van Leverancier te verlangen dat deze
de desbetreffende deelleveringen voor eigen rekening en risico ophaalt. In
geval van gehele dan wel gedeeltelijke afkeuring van een deellevering door
Entec Holland, al dan niet gepaard gaande met opschorting van haar
betalingsverplichting, is Leverancier niet gerechtigd zijn verplichting tot
verdere levering op te schorten.
Entec Holland behoudt zich het recht voor de volgorde en het tijdstip van
levering te wijzigen. In voorkomend geval zal Entec Holland de hierdoor
veroorzaakte extra kosten van Leverancier vergoeden voor zover deze redelijk
en in redelijkheid gemaakt zijn.
In geval van meer- of minderlevering respectievelijk meer- of minderwerk zal
de prijs evenredig worden verhoogd c.q. verlaagd. Meerlevering en meerwerk
komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien Leverancier ter zake
een schriftelijke aanbieding heeft uitgebracht en Entec Holland deze
aanbieding schriftelijk heeft aanvaard. Tot meerwerk worden in ieder geval
niet gerekend additionele werkzaamheden die Leverancier had kunnen of
moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestaties te kunnen
verrichten of die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis door Leverancier.
Indien Entec Holland om welke reden dan ook niet in staat is de te leveren
zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Leverancier
de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om
beschadiging of verlies van de zaken te voorkomen. Entec Holland zal dan
gehouden zijn de redelijke en in redelijkheid gemaakte kosten van Leverancier
te vergoeden.
Geleverde zaken dienen deugdelijk verpakt te zijn. Op eerste verzoek van
Entec Holland dient Leverancier emballage voor eigen rekening en risico
retour te nemen.
De eigendom van zaken gaat over op Entec Holland op het moment van
aflevering. Leverancier garandeert dat de volledige en onbezwaarde
eigendom van zaken wordt geleverd.
Leverancier dient tegelijk met de aflevering van zaken alle op de zaken
betrekking hebbende kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens,
gebruikershandleidingen in het Nederlands en het Engels (en, als Entec
Holland dat verlangt, in een of meer andere talen), instructieboeken,
tekeningen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot AutoCAD-tekeningen
in DWG-formaat), specificaties, technische en revisiegegevens en, indien
nodig, een EU-verklaring van overeenstemming en het desbetreffende
technische dossier te overhandigen. Deze documenten maken deel uit van de
levering en worden dientengevolge eigendom van Entec Holland.
Indien Entec Holland dit gezien de aard van de afgeleverde zaken wenselijk
acht, dient Leverancier kosteloos een bedienings- en onderhoudsinstructie te
geven aan (personeel van) Entec Holland.
Leverancier is verplicht gedurende de technische levensduur van de
geleverde zaken reservedelen in voorraad te houden en deze op verzoek van
Entec Holland te leveren tegen marktconforme tarieven en voorwaarden, ook
indien de productie van de desbetreffende zaken inmiddels is beëindigd.
Leverancier zal Entec Holland schriftelijk informeren over de eventuele
beëindiging van de productie.
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Artikel 6 - Inspectie en keuring

Artikel 10 - Non-concurrentie

1.

Leverancier zal zich geheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden
doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan Opdrachtgever, waaronder begrepen die voor
uitbreidingen en/of wijzigingen betreffende het werk waarvoor door Entec Holland met
Opdrachtgever onderhandelingen zijn of worden aangegaan. Meer in het algemeen zal
Leverancier ter zake van dit werk direct noch indirect contractonderhandelingen voeren dan
wel contracteren met Opdrachtgever.

2.

3.

Entec Holland en/of Opdrachtgever hebben te allen tijde het recht de
geleverde of te leveren zaken of het uitgevoerde of uit te voeren werk te
(laten) inspecteren en te (laten) keuren. Ten behoeve van de inspectie of
keuring zal Leverancier zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor
redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
Ingeval de inspectie voorafgaand aan de levering van de zaken respectievelijk
de oplevering van het werk plaatsvindt, geldt voor Entec Holland geen
klachtplicht als bedoeld in de artikelen 6:89 en 7:23 BW. Na de levering van
de zaken respectievelijk de oplevering van het werk heeft Entec Holland
gedurende een periode van dertig werkdagen de mogelijkheid de zaken en/of
het werk te inspecteren en te (doen) keuren. Indien Entec Holland gedurende
deze periode vaststelt dat de zaken en/of het werk op welke wijze dan ook niet
aan de Overeenkomst voldoen, is zij gerechtigd de zaken en/of het werk
binnen een periode van dertig werkdagen na de genoemde vaststelling door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier af te keuren. Bij
gebreke van een dergelijke schriftelijke kennisgeving gelden de zaken en het
werk als goedgekeurd. De goedkeuring van geleverde zaken heeft uitsluitend
betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat. Indien zaken gepakt en
gebundeld worden afgeleverd, heeft de goedkeuring uitsluitend betrekking op
de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.
Voor de in artikel 6.1 genoemde inspecties en keuringen geldt dat Partijen elk
hun eigen kosten dragen. De kosten komen evenwel voor rekening van
Leverancier ingeval de zaken en/of het werk door Entec Holland en/of
Opdrachtgever worden afgekeurd. De kosten van herinspectie zijn eveneens
voor rekening van Leverancier. Inspectie of goedkeuring ontslaat Leverancier
niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de
Overeenkomst of de wet.

Artikel 11 - Eigendom
1.

2.

3.
4.

5.
Artikel 7 - Afkeuring
1.

2.

3.

4.

Inontvangstneming van de zaken dan wel betaling van de geleverde zaken of
van het uitgevoerde werk houdt geen aanvaarding daarvan in. Tot het tijdstip
van eventuele goedkeuring blijven de zaken en het werk voor rekening en
risico van Leverancier.
Als Entec Holland de geleverde zaken of het uitgevoerde werk afkeurt, is
Leverancier verplicht om binnen een door Entec Holland vast te stellen
redelijke termijn zorg te dragen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging
van de zaken of het werk alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst
uit te (doen) voeren, alles naar keuze van Entec Holland.
Als Leverancier niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid
van Entec Holland voldoet aan zijn verplichting genoemd in artikel 7.2, is
Entec Holland gerechtigd voor rekening van Leverancier zorg te (laten) dragen
voor het herstel of de vervanging van de zaken respectievelijk de deugdelijke
uitvoering van het werk. Entec Holland heeft het recht de gemaakte kosten
met aan Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en 7.3 behoudt Entec Holland zich in
geval van afkeuring het recht voor om schadevergoeding te vorderen en/of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.

7.

8.

Artikel 8 - Rechten van intellectuele eigendom
1.
2.
3.

Leverancier staat ervoor in dat de door hem te leveren zaken en het door hem
uit te voeren werk geen inbreuk maken op rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom dan wel andere rechten van derden.
Leverancier vrijwaart Entec Holland tegen alle aanspraken die voortvloeien uit
enigerlei inbreuk of vermeende inbreuk op de in artikel 8.1 genoemde rechten.
Leverancier zal Entec Holland alle schade vergoeden die het gevolg is van
een inbreuk als bedoeld in artikel 8.2. Deze schade bestaat onder meer, maar
niet uitsluitend, uit redelijke kosten van verweer tegen de hier bedoelde
aanspraken van derden.

9.

Artikel 9 - Geheimhouding
1.

2.

3.

4.

Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten die
Leverancier van Entec Holland ontvangt, evenals alle computerbestanden en
alle andere gegevens waarvan Leverancier in redelijkheid kan beseffen dat
deze geheim of vertrouwelijk zijn, waaronder maar niet beperkt tot knowhow
waarvan Leverancier via Entec Holland kennis neemt, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door Leverancier worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Entec Holland zal
Leverancier de hier bedoelde gegevens niet openbaar maken of
vermenigvuldigen. Leverancier zal de in dit artikel bedoelde
geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn personeel, alsmede
aan derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de
Overeenkomst.
De in artikel 9.1 bedoelde documenten en gegevens blijven te allen tijde
eigendom van Entec Holland en dienen, samen met alle daarvan vervaardigde
kopieën, op eerste verzoek van Entec Holland aan haar te worden
geretourneerd, bij gebreke waarvan Entec Holland haar betalingsverplichting
kan opschorten. Dit opschortingsrecht laat de overige rechten van Entec
Holland op grond van de Overeenkomst en de wet onverlet.
Het is Leverancier verboden om foto's of andere afbeeldingen van zaken die
door hem zijn of worden geleverd en van werken die door hem zijn of worden
uitgevoerd te publiceren, voor promotionele doeleinden te gebruiken of
daarmee anderszins naar buiten te treden. Het is Leverancier verder
verboden om de naam van Entec Holland als referentie te gebruiken.
Voor elke schending van een uit dit artikel voortvloeiende verplichting is
Leverancier aan Entec Holland een onmiddellijke opeisbare boete
verschuldigd van 10% van het totale orderbedrag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Entec Holland
heeft het recht de boete en/of schadevergoeding met aan Leverancier
verschuldigde bedragen te verrekenen.

Alle zaken die Entec Holland, al dan niet ter bewerking, aan Leverancier ter
beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van een Overeenkomst, blijven
onder alle omstandigheden, dus ook na de eventuele bewerking, eigendom
van Entec Holland en worden dus slechts door Leverancier (als houder) voor
Entec Holland (als eigenaar) gehouden.
Voor alle zaken die Leverancier in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst heeft gemaakt of heeft laten maken, en meer in het algemeen
voor alle zaken die Leverancier met het oog op de uitvoering van de
Overeenkomst op welke wijze dan ook in zijn bezit krijgt, geldt dat deze door
Leverancier (als houder) voor Entec Holland (als eigenaar) worden gehouden.
Het bewerken en het (laten) maken van zaken als in dit artikel bedoeld
geschiedt uitsluitend voor Entec Holland en niet mede voor Leverancier.
Alle nu toekomstige zaken die Leverancier met het oog op de uitvoering van
de Overeenkomst verkrijgt, worden bij het sluiten van de Overeenkomst bij
voorbaat door Leverancier aan Entec Holland geleverd en aan haar in
eigendom overgedragen. Entec Holland aanvaardt de levering onder de
voorwaarde dat de desbetreffende zaken door haar worden gekeurd en
goedgekeurd.
De in dit artikel bedoelde zaken dienen op eerste verzoek aan Entec Holland
te worden geretourneerd c.q. aan Entec Holland ter beschikking te worden
gesteld, bij gebreke waarvan Entec Holland haar betalingsverplichting kan
opschorten. Dit opschortingsrecht laat de overige rechten van Entec Holland
op grond van de Overeenkomst en de wet onverlet.
Leverancier verleent Entec Holland bij voorbaat toestemming om de ruimte
waar de in dit artikel bedoelde zaken zich bevinden te (laten) betreden en de
zaken terug te (laten) nemen c.q. op te (laten) halen. Leverancier zal alle
medewerking verlenen aan het (laten) terugnemen c.q. (laten) ophalen van de
zaken door Entec Holland. Leverancier doet bij voorbaat afstand van
eventuele retentierechten met betrekking tot de zaken en zal geen beslag
doen leggen op de zaken.
Zolang Leverancier de genoemde zaken onder zich heeft, zullen deze door
Leverancier worden voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat
zij eigendom zijn van Entec Holland. Leverancier zal derden die zich op deze
zaken willen verhalen, op het eigendomsrecht van Entec Holland wijzen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden zal Leverancier
de in het onderhavige artikel bedoelde zaken slechts gebruiken voor het
verrichten van leveringen en het uitvoeren van werk ten behoeve van Entec
Holland en deze niet aan derden tonen, tenzij Entec Holland hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Leverancier draagt het
risico van diefstal, verduistering, verlies en beschadiging van de zaken en is
gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren. Leverancier zal Entec
Holland op haar eerste verzoek in het bezit stellen van een kopie van de
verzekeringspolissen en van het bewijs van de premiebetaling ter zake. Alle
aanspraken van Leverancier jegens assuradeuren uit hoofde van de hier
bedoelde verzekeringen zullen, zodra Entec Holland te kennen geeft dit te
wensen, door Leverancier aan Entec Holland worden verpand op de in artikel
3:239 BW aangegeven wijze, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van
Entec Holland tegen Leverancier.
Voor elke schending van een uit dit artikel voortvloeiende verplichting is
Leverancier aan Entec Holland een onmiddellijke opeisbare boete
verschuldigd van 25% van het totale orderbedrag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Entec Holland
heeft het recht de boete en/of schadevergoeding met aan Leverancier
verschuldigde bedragen te verrekenen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1.

2.

Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door
Entec Holland en/of derden wordt geleden als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Leverancier
respectievelijk als gevolg van toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten
door Leverancier zelf dan wel door een ondergeschikte, niet-ondergeschikte of
vertegenwoordiger van Leverancier. Hieronder is mede begrepen alle schade
die ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van zaken die Leverancier
bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken en alle schade die
ontstaat doordat Leverancier heeft nagelaten Entec Holland onmiddellijk
schriftelijk te waarschuwen voor onjuistheden en/of onvolledigheden en/of
onduidelijkheden die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken
in de gegevens die Entec Holland hem heeft verstrekt.
Leverancier zal Entec Holland geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade als in artikel 12.1 bedoeld. Leverancier zal de
redelijke kosten van verweer tegen de genoemde aanspraken aan Entec
Holland vergoeden.

Artikel 13 - Verzekering
1.
2.
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Leverancier zal zijn aansprakelijkheid voor schade als in artikel 12.1 bedoeld
voldoende verzekeren en verzekerd houden.
Op eerste verzoek van Entec Holland zal Leverancier haar in het bezit stellen
van een kopie van de desbetreffende polis(sen) en van het bewijs van de
premiebetaling ter zake.
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Artikel 14 - Garantie
1.

2.

3.

4.

Tenzij ter zake een andere periode is overeengekomen, garandeert
Leverancier voor een periode van 5 jaar na ingebruikname dat de geleverde
zaken en het uitgevoerde werk van goede kwaliteit zijn en vrij van constructie-,
materiaal- en fabricagefouten en van alle andere lasten en beperkingen, dat
de geleverde zaken en het uitgevoerde werk in alle opzichten voldoen aan alle
toepasselijke eisen die in de Europese Unie en in het land of de landen waar
de zaken worden geleverd respectievelijk het werk wordt uitgevoerd gesteld
worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven
voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van de levering van de zaken
respectievelijk de definitieve oplevering van het werk, dat de geleverde zaken
en het uitgevoerde werk voldoen aan de overeengekomen specificaties en
eigenschappen en aan het in het topsegment van de relevante industrie
hoogst haalbare kwaliteitsniveau, dat de geleverde zaken en het uitgevoerde
werk geschikt zijn voor het doel waarvoor Entec Holland deze heeft bestemd
en dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk ook overigens aan de
Overeenkomst beantwoorden.
Indien Entec Holland Leverancier bericht geeft dat geleverde zaken en/of
uitgevoerd werk niet aan het hieraan voorafgaande voldoen, zal Leverancier
onverwijld zorg dragen voor herstel of, naar keuze van Entec Holland,
vervanging, en wel zodanig dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk
wederom in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden. Alle kosten
die direct dan wel indirect verbonden zijn aan het herstel dan wel de
vervanging dan wel, indien de zaken en/of het werk deel uitmaken van een
groter object, de wederingebruikstelling van dat object, komen voor rekening
van Leverancier. In geval van vervanging begint de garantietermijn van 5 jaar
opnieuw te lopen vanaf het moment van de levering van de desbetreffende
vervangende zaken respectievelijk de definitieve oplevering van het
desbetreffende vervangende werk. Eventuele retournering van zaken aan
Leverancier geschiedt op diens kosten en voor diens risico.
Indien Leverancier in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen
garantieverplichting te voldoen, heeft Entec Holland het recht voor rekening en
risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen
verrichten. Entec Holland heeft het recht de gemaakte kosten met aan
Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen.
Wanneer Entec Holland haar rechten uit hoofde van dit artikel geldend maakt,
laat dit haar overige rechten onverlet.

3.

4.

De volgende omstandigheden leveren in elk geval geen overmacht aan de
zijde van Leverancier op: al dan niet toerekenbare tekortkomingen van
toeleveranciers van Leverancier; ziekte van personeelsleden van Leverancier
of zijn toeleveranciers; machine- of productiestoringen, behoudens voor zover
deze bij Leverancier zelf plaatsvinden en een gevolg zijn van molest,
natuurrampen of niet aan Leverancier toerekenbare brand of explosies;
werkstaking.
In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door
Entec Holland is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar
vorderingen op Leverancier terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.

2.

3.

4.

Het Nederlandse recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag (United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is niet
van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in
verband met de Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst
en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank,
zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank
Rotterdam (bodemprocedures) dan wel door de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam (korte gedingen).
Indien Entec Holland als eisende partij optreedt, is zij in afwijking van artikel
17 lid 2 gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding
bevoegde rechter.
Indien Entec Holland als eisende partij in vrijwaring optreedt, is zij in afwijking
van artikel 17 lid 2 gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechter of
het arbitraal college waar de hoofdzaak aanhangig is.

Artikel 15 - Betaling
1.

2.

3.

4.

5.

Alle facturen dienen per e-mail te worden gericht aan Entec Holland B.V. ter
attentie van de crediteurenadministratie, facturen@entec-nederland.nl.
Facturen dienen onder vermelding van het ordernummer van Entec Holland
naar de desbetreffende order te verwijzen. Facturen dienen deugdelijk te zijn
gespecificeerd. Entec Holland behoudt zich het recht voor om facturen die niet
aan deze vereisten voldoen, niet in behandeling te nemen en terug te sturen
aan Leverancier.
Betaling zal geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de desbetreffende
correcte en volledige factuur, dan wel, indien ontvangst en goedkeuring van
de zaken respectievelijk oplevering en goedkeuring van het werk later
geschiedt, binnen 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van de
desbetreffende zaken respectievelijk oplevering en goedkeuring van het
desbetreffende werk.
Betaling houdt geen erkenning in dat de geleverde zaken en/of het
uitgevoerde werk geheel aan de Overeenkomst beantwoorden, ontslaat
Leverancier niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid en laat de
rechten van Entec Holland op grond van de Overeenkomst en de wet onverlet.
Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling heeft Entec Holland het recht van
Leverancier te verlangen dat deze genoegzame zekerheid voor de nakoming
van zijn verplichtingen stelt. Als Leverancier hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij in verzuim. Entec Holland heeft in dat geval het
recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en haar schade op
Leverancier te verhalen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval
verstaan een op eerste verzoek van Entec Holland opeisbare bankgarantie ter
hoogte van 110% van de vooruitbetaalde bedragen (100% van deze bedragen
met een opslag van 10% voor rente), waarbij de kosten van de bankgarantie
voor rekening van Leverancier komen.
Entec Holland is te allen tijde gerechtigd over te gaan tot verrekening van
hetgeen Partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben. Entec Holland
behoudt zich het recht voor de door Leverancier ter zake van het werk
verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing waarvoor hij
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan
Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin
van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Onverminderd het bepaalde in de vorige
zin is Entec Holland te allen tijde gerechtigd de hier bedoelde bedragen aan
premies sociale verzekering en loonheffing op de (onder)aanneemsom in te
houden en namens Leverancier rechtstreeks aan het betrokken
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of de Ontvanger der
belastingen te voldoen.

Artikel 16 - Ontbinding
1.

2.

Entec Holland is, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist is, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan Leverancier met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) Leverancier een verplichting die voor hem
voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of
(b) Leverancier in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is
aangevraagd, aan hem, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is
verleend of een verzoek daartoe is gedaan, zijn bedrijf wordt geliquideerd of
op zaken van Leverancier executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir
beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is
opgeheven, of indien het bedrijf van Leverancier op welke wijze dan ook
geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen. Indien het verzuim van
Leverancier op grond van de wet eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Entec
Holland in het onder (a) bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij Leverancier een
schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de
nakoming is gesteld, en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.
Tenzij een tekortkoming niet aan Leverancier kan worden toegerekend,
verbeurt Leverancier in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst een boete gelijk aan 10% van het totale orderbedrag,
onverminderd het recht van Entec Holland op schadevergoeding op grond van
de wet.

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN ENTEC HOLLAND B.V. 17 december 2012, versie 4

3/4

Holland
milieutechnische diensten & producten

Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden

II

UITVOERING VAN WERK

De bepalingen in dit hoofdstuk II Uitvoering van werk zijn naast de bepalingen in hoofdstuk I
Algemeen van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op Uitvoering van werk.

i.

Artikel 18 - Cessieverbod/Pandverbod
Het is Leverancier verboden om het in de aanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde
premies sociale verzekeringen en loonbelasting waarvoor Entec Holland ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook
in eigendom over te dragen.

j.
k.

Artikel 19 - Verplichtingen Leverancier
1.

2.

Leverancier is jegens Entec Holland verplicht:
a.
te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs van het
UWV alsmede over een vestigingsvergunning, voor zover
vereist, en deze bescheiden op verzoek van Entec Holland te
tonen;
b.
Entec Holland desgevraagd een staat van alle te werk
gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers te
overhandigen;
c.
Entec Holland op verzoek de loonstaten dan wel de
manurenverantwoording ter inzage te verstrekken.
Desgevraagd levert Leverancier elke week een
manurenregistratie in bij Entec Holland volgens een door
Entec Holland vast te stellen model, waarin onder meer is
opgenomen de naam en het adres van de werknemer, het
registratienummer, het bruto dagloon Coördinatiewet Sociale
Verzekeringen en het aantal gewerkte uren;
d.
alle verplichtingen jegens de door Leverancier te werk
gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers strikt na te
komen;
e.
alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van
(voorschot)premies sociale verzekering en van loonbelasting
verband houdende met het aan hem opgedragen werk stipt te
voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven;
f.
telkenmale op verzoek van Entec Holland onverwijld een
recente verklaring van de belastingdienst en/of het UWV te
tonen inzake zijn betalingsgedrag betreffende de
verschuldigde (voorschot)premies sociale verzekering en
loonbelasting;
g.
zijn administratie in te richten conform de Wet
Ketenaansprakelijkheid (artikel 16b van de Coördinatiewet
Sociale Verzekeringen en artikel 35 van de Invorderingswet
1990) en de Wet Inlenersaansprakelijkheid (artikel 16a van de
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en artikel 34 van de
Invorderingswet 1990);
h.
Entec Holland desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te
verschaffen voor haar administratie of voor die van
Opdrachtgever;
i.
de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt
aan alle relevante regelgeving op het gebied van
arbeidsomstandigheden en het milieu.
Ingeval Leverancier (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel
19.1, zal Entec Holland eerst tot betaling gehouden zijn, zodra zij de
ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeft verwerkt en/of
Leverancier zijn eventuele andere verplichtingen is nagekomen.

Artikel 20 - Organisatie van het werk
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

Leverancier is verplicht uitsluitend de door Entec Holland
gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
Entec Holland heeft de bevoegdheid werknemers van
Leverancier de toegang tot het werk te ontzeggen c.q. deze
werknemers te laten verwijderen, bijvoorbeeld wegens
ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc., zonder
verplicht te zijn tot enige vergoeding van kosten en overige
schade die Leverancier hierdoor mocht lijden.
Algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de
overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of
feestdagen, vakantie- of andere vrije dagen gelden ook voor
Leverancier en zijn personeelsleden die werkzaamheden
uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende
schade voor Leverancier zal niet op Entec Holland verhaald
kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking
of andere aantoonbare oorzaken bij Entec Holland of bij
derden niet van de diensten van Leverancier gebruik
gemaakt kan worden.
De door Leverancier uit te voeren werkzaamheden/leveranties
dienen binnen de op het werk geldende werktijden te
geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
Vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot en met de
definitieve oplevering dient Leverancier ervoor zorg te dragen
dat er te allen tijde een vaste voorman op het werk aanwezig
is, waarmee zowel organisatorische als technische
afspraken kunnen worden gemaakt. Zijn naam en
contactgegevens dienen bekend te zijn bij de door Entec
Holland aangewezen personen of instanties.
Leverancier dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang van
het werk alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
getroffen die aan de werkgever en/of het werk kunnen worden
gesteld conform de Arbeidsomstandighedenwet
en andere toepasselijke nationale dan wel internationale
regelingen. Leverancier dient er tevens zorg voor te dragen
dat deze maatregelen gedurende de uitvoering
Leverancier dient zorg te dragen voor een zodanige
personeelsbezetting dat de uitvoering van de werkzaamheden
volledig is aangepast aan de door Entec Holland vastgestelde
planning en dat Leverancier dient uitsluitend gebruik te
maken van werkmaterieel dat adequaat is verzekerd tegen
aansprakelijkheid, ook voor zover het werkmaterieel niet valt
onder de verzekeringsplicht van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

l.

Ten aanzien van kabels, leidingen en andere boven- en
ondergrondse eigendommen van derden blijft Leverancier te
allen tijde verplicht voor lokalisering van de ligging zorg te
dragen. Leverancier dient Entec Holland onverwijld van een
eventuele schade in kennis te stellen.
Benodigd materiaal wordt door Leverancier verzorgd en is in
de totaalprijs inbegrepen.
Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan
reeds gereedgekomen onderdelen van het werk moet
Leverancier beschermende maatregelen nemen om
beschadiging en/of vervuiling te voorkomen en wordt de
niettemin geconstateerde beschadiging en/of vervuiling
geacht in strijd met hiervoor genoemde verplichting te zijn
toegebracht.
Na beëindiging van de werkzaamheden dient Leverancier het
werk bezemschoon op te leveren en de bouwplaats schoon
achter te laten.

Artikel 21 - Uitvoering door derden
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Entec Holland zal Leverancier het werk, of
enig deel daarvan, niet aan een derde overdragen respectievelijk uitbesteden.
Wanneer Leverancier het werk, of een gedeelte daarvan, na verkregen toestemming aan een
derde overdraagt dan wel uitbesteedt, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijke
overeenkomst op te stellen waarvan de onderhavige voorwaarden deel dienen uit te maken;
Leverancier neemt hierbij dan de rechtspositie in van Entec Holland en de derde die van
Leverancier.
Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die Leverancier uit hoofde van de
Overeenkomst jegens Entec Holland heeft.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 21.1, 21.2 en 21.3 is Leverancier niet bevoegd
gebruik te maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten dan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Entec Holland. Bij uitbesteding van het werk respectievelijk
inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld is Leverancier verplicht de administratieve
voorschriften uit de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen na te leven.
Artikel 22 - Facturering
De facturen van Leverancier dienen te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet
op de Omzetbelasting. Leverancier dient in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en
overzichtelijk te vermelden:
a.
de naam en het adres van Entec Holland;
b.
de naam en het adres van Leverancier;
c.
het nummer van de Overeenkomst;
d.
het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur
betrekking heeft;
e.
het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur
betrekking heeft;
f.
een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de
omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste
geval het bedrag van de omzetbelasting;
g.
de omvang van de loonsom CSV begrepen in het
gefactureerde bedrag; het BTW-identificatienummer van
Leverancier;
i.
het BTW-identificatienummer van Entec Holland als de BTWafdracht naar Entec Holland is verlegd;
j.
de verschillende factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en
vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele
toegepaste kortingen.
Artikel 23 - Wetten, voorschriften en vergunningen
1.

2.

3.
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Leverancier wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere
voorschriften die Entec Holland krachtens de Aannemingsovereenkomst
behoort na te leven en in acht te nemen bij de uitvoering van het werk
waarvan het in de Overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt.
Vergunningen en ontheffingen die aan Entec Holland zijn verleend in verband
met de uitvoering van het werk waarvan het aan Leverancier opgedragen
werk onderdeel vormt, liggen voor Leverancier ter inzage.
Leverancier verplicht zich alle in artikel 23.1 bedoelde voorschriften die
betrekking hebben op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na
te leven en in acht te nemen, zoals Entec Holland deze zou moeten naleven
en in acht nemen, indien zij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren.
Leverancier zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en
kosten aan Entec Holland vergoeden en Entec Holland vrijwaren voor
aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege
genomen maatregelen ter handhaving van die voorschriften.
Leverancier zal zelf zorg dragen voor de vergunningen, van welke aard dan
ook, die eventueel vereist zijn in verband met de uitvoering van het in de
Overeenkomst omschreven werk. Tevens zorgt hij dat de door hem eventueel
in te schakelen onderaannemers beschikken over de vereiste vergunningen.
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