ALGEMENE VOORWAARDEN HEGEMAN
van Hegeman Holding B.V., gevestigd te Nijverdal, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08175546, zijn van
toepassing voor Hegeman Holding B.V., Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V., Hegeman Materieel B.V., Jansman Bouw B.V.,
Aarts Bouw en Hegeman Prefab B.V.

ARTIKEL 1. Toepasselijkheid, definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanvragen en opdrachten van Hegeman Holding B.V. en de aan haar
gelieerde vennootschappen zoals Aannemingsmaatschappij
Hegeman B.V., Hegeman Materieel B.V., Jansman Bouw B.V., Van
Bree Aarts B.V. en Hegeman Prefab B.V. en de vennootschappen
(onder firma) waarin één van de hiervoor genoemde
vennootschappen als combinant (vennoot) in samenwerkt (hierna:
‘Hegeman’), aan opdrachtnemers voor het leveren van goederen
en/of het verrichten van diensten en/of voor werkzaamheden
welke in onderaanneming worden uitgevoerd.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bestek: De beschrijving van het werk, de daarbij behorende
documenten, de voor het werk geldende voorwaarden en eisen,
nota's van inlichtingen en het proces verbaal van aanwijzing;
Opdrachtgever: de partij waarvoor of ten behoeve waarvan
Hegeman de overeenkomst en/of het werk uitvoert;
Opdrachtnemer: al diegenen die goederen leveren, diensten
verrichten of werkzaamheden in onderaanneming uitvoeren voor of
ten behoeve van Hegeman; Overeenkomst: De overeenkomst
tussen Hegeman en opdrachtgever dan wel opdrachtnemer tot het
verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten door
Hegeman respectievelijk opdrachtnemer en waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn;
UAV 2012: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012;
UAV-GC 2005: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
geïntegreerde contractvormen 2005;
DNR 2011: De Nieuwe Regeling 2011;
Werk: De door Hegeman respectievelijk opdrachtnemer uit te
voeren werkzaamheden en/of de te verrichten leveringen en/of
diensten;
Project: Het door Hegeman in gezamenlijkheid met opdrachtnemer
te realiseren bouwwerk en/of de op te richten en/of te verrichten
diensten.
Meer-/minderwerk: werkzaamheden, leveranties of anderszins die
extra moeten worden verricht of niet meer moeten worden verricht
als gevolg van wijzigingen c.q. afwijkingen ten opzichte van het
overeengekomen werk.
3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige
bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt
wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
ARTIKEL 2. Totstandkoming van een overeenkomst
1. Alle aanvragen, aanbiedingen, prijslijsten, offertes en aangeduide
levertijden van Hegeman zijn vrijblijvend, ook als daarin een termijn
is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
2. Een Overeenkomst komt, e.e.a. ter keuze van Hegeman, tot stand
indien:
a) de Opdrachtnemer de hem toegezonden overeenkomst
schriftelijk en ongewijzigd aanvaard middels ondertekening en
retournering van de overeenkomst aan Hegeman binnen 14
werkdagen na dagtekening van verzending door Hegeman, of
b) de Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde
termijn de overeenkomst te retourneren en binnen die termijn geen
bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, of
c) de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst is
begonnen.
In alle gevallen wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard en/of te
worden uitgevoerd op de condities zoals vermeld in de
Overeenkomst en met toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.

3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden dat (1) Hegeman ongewijzigd haar werkzaamheden
mag blijven uitvoeren tot aan het moment van oplevering van het
Werk/Project met instemming van de Opdrachtgever en (2) de
Opdrachtgever of diens gemachtigde de Opdrachtnemer goedkeurt.
4. Indien Opdrachtnemer in de Overeenkomst kennelijke
onduidelijkheden dan wel manco’s ziet, is hij verplicht Hegeman
onverwijld daarvoor te waarschuwen en opheldering te vragen,
voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat. De
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen,
indien hij in de aan hem verstrekte gegevens onjuistheden en/of
onduidelijkheden aantreft en/of deze bij een behoorlijke
interpretatie had moeten ontdekken en nagelaten heeft Hegeman
hieromtrent vooraf schriftelijk te waarschuwen.
ARTIKEL 3. Inhoud overeenkomst
1.Op alle aanvragen en opdrachten van Hegeman zijn, voor zover
niet schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van
toepassing:
a. de bepalingen van de Overeenkomst inclusief, voor zover in die
Overeenkomst daar naar wordt verwezen de UAV 2012, of de
UAV-GC 2005, of DNR 2011 of enige andere al dan niet specifieke
set algemene (inkoop)voorwaarden;
b. deze algemene voorwaarden;
c. de bepalingen in het Bestek en bijlagen inclusief eventuele
algemene voorwaarden waarnaar in het Bestek en de bijlagen wordt
verwezen, zoals Hegeman dat van haar Opdrachtgever heeft
ontvangen, alsmede eventuele door Hegeman vervaardigde en
daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen en overige
documenten.
d. de inhoud van eventuele veranderingen of aanvullingen van het
Bestek. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met deze
stukken.
e. de UAV 2012 in geval Hegeman aan Opdrachtnemer een ontwerp
ter hand stelt enkel ter uitvoering daarvan, dan wel de UAV-GC
2005 in geval Hegeman aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt
op
grond
waarvan
Opdrachtnemer
naast
uitvoeringswerkzaamheden - al dan niet gedeeltelijke ontwerpwerkzaamheden moet verrichten.
f. de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in Boek 7, titel
12 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daarvan niet in de
Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, in het Bestek of in de
UAV 2012 dan wel de UAV-GC 2005 dan wel de DNR 2011 is
afgeweken.
Dit alles tenzij Hegeman op grond van het Bestek ter zake jegens de
Opdrachtgever tot meer gehouden is dan waartoe de
Opdrachtnemer gehouden is op basis van deze algemene
voorwaarden. In dat geval prevaleren de stukken zoals genoemd
onder sub c en d in dit lid.
g. de DNR 2011 met uitzondering van de artikelen 13 tot en met
18 die zien op de aansprakelijkheid van de adviseur.
2. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het hierboven hoger
geplaatste boven het lager geplaatste.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen
schriftelijk worden overeengekomen.
4. Toepasselijkheid
van
algemene
verkoopof
leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden, die door
Opdrachtnemer worden gehanteerd of plegen van toepassing te
worden verklaard, worden door Hegeman uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij en voor zover Hegeman de toepasselijkheid daarvan
schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
5. Hegeman draagt geen verantwoordelijkheid voor de door haar
verstrekte informatie, opgestelde documenten en onderlinge
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tegenstrijdigheden
in
informatie/documenten.

de

door

haar

verstrekte

ARTIKEL 4. Wetten en voorschriften
1. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met, en
garandeert de naleving van, alle wettelijke eisen en andere
voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke Hegeman
krachtens de door hem gesloten Overeenkomst bij uitvoering ervan
behoort na te leven en in acht te nemen.
2. De Opdrachtnemer verplicht zich alle voorwaarden,
voorschriften, bepalingen, verordeningen en besluiten, waaronder
de in lid 1 van dit artikel bedoelde betrekking hebbende op de door
hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te
nemen, zoals Hegeman deze zou moeten naleven en in acht nemen,
indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. Hiertoe
behoren ook de bepalingen met betrekking tot de eisen
voortvloeiend uit de verschillende certificaten welke in het bezit zijn
van Hegeman, alsmede tegenover de door Opdrachtnemer in het
Werk gestelde werknemers.
3. De Opdrachtnemer vrijwaart Hegeman volledig voor
aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet of niet
volledig nakomen van alle verplichtingen, wetten en voorschriften,
voorwaarden en bepalingen die met het aangaan van de
Overeenkomst gepaard gaan en de opdrachtnemer verplicht zich
alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schaden en kosten aan
Hegeman te vergoeden
ARTIKEL 5. Tekeningen, ontwerpen, gegevens
1. Alle gegevens die door Hegeman aan de Opdrachtnemer ten
behoeve van de voorbereiding op de uitvoering van de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, blijven uitsluitend
eigendom van Hegeman. Zij mogen onder geen beding ter
beschikking worden gesteld aan derden.
2. Door Opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, modellen,
mallen, tekeningen, berekeningen, gegevens en materialen dienen
overeen te komen met/te zijn gebaseerd op alle door Hegeman
verstrekte gegevens. Hegeman beoordeelt vervaardigde ontwerpen,
modellen, mallen, tekeningen, berekeningen, gegevens en materialen
slechts op uitgangspunten van de verstrekte gegevens. De
Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor fouten en
gebreken in de door Opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen,
modellen, mallen, tekeningen, berekeningen, gegevens en
materialen, alsmede voor tegenstrijdigheden daarin ten opzichte van
door Hegeman verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is tevens
verantwoordelijk voor alle (financiële) consequenties.
3. Alle ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen, berekeningen,
gegevens en materialen die door de Opdrachtnemer ten behoeve
van de voorbereiding of de uitvoering van de Overeenkomst voor
rekening van Hegeman worden aangeschaft of vervaardigd, worden
onmiddellijk nadat zij zijn gereed gekomen of door de
Opdrachtnemer in ontvangst zijn genomen, geacht in eigendom te
zijn overgedragen aan Hegeman. Deze overdracht ontslaat
Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid ter zake deze
ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen, berekeningen, gegevens
en materialen. Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk (en
aansprakelijk) voor alle fouten, gebreken en tegenstrijdigheden.
Zolang de Opdrachtnemer dergelijke gegevens of materialen ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft,
zullen zij door Opdrachtnemer zijn voorzien van een kenmerk dat
aangeeft dat zij eigendom zijn van Hegeman. De Opdrachtnemer
zal derden, die zich op dergelijke gegevens of materialen mochten
willen verhalen, wijzen op het eigendomsrecht van Hegeman. Van
aanspraken van derden zal Hegeman door de Opdrachtnemer
onverwijld in kennis worden gesteld.

4. Alle ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen, berekeningen,
gegevens en materialen die in samenwerking met en/of in opdracht
van Hegeman zijn ontwikkeld, mogen niet anders dan na
schriftelijke toestemming van Hegeman aan derden worden
geleverd en/of anderszins ter beschikking worden gesteld. De bij de
ontwikkeling hiervan verworven kennis staat uitsluitend ter
beschikking van Hegeman en zal niet aan derden mogen worden
bekend gemaakt en/of ten behoeve van derden mogen worden
gebruikt, anders dan na schriftelijke toestemming van Hegeman.
Opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging en
is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.
5. Hegeman zal gerechtigd zijn met betrekking tot de ontwerpen,
modellen, mallen, tekeningen, berekeningen,
gegevens en
materialen, bedoeld in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, eigen
rechten van intellectueel/industrieel eigendom te vestigen
respectievelijk dergelijke rechten te verkrijgen door overdracht van
Opdrachtnemer aan Hegeman. Ook zonder de vestiging of
verkrijging van dergelijke rechten zal Hegeman gerechtigd zijn één
en ander te gebruiken, respectievelijk te doen gebruiken voor andere
werken.
ARTIKEL 6. Prijzen, meer- en minderwerk
1. Alle prijzen zijn vast en gelden franco bouwlocatie incl. rechten,
exclusief btw en inclusief lossen indien van toepassing. Wijzigingen
in lonen, materialen, rechten, belastingen en andere
kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico's kunnen
niet met Hegeman worden verrekend, tenzij anders
overeengekomen en vermeld in de Overeenkomst, ongeacht de
eventuele bepalingen daaromtrent in het Bestek.
2. Verlagingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten en
belastingen zijn wel verrekenbaar, tenzij dit in de Overeenkomst
inclusief eventuele algemene voorwaarden waarnaar in die
Overeenkomst wordt verwezen uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Als volgens Opdrachtnemer sprake is van meerwerk, dan dient
Opdrachtnemer Hegeman daarover schriftelijk in te lichten.
Uitsluitend als Hegeman schriftelijk met het vooraf opgegeven
meerwerk heeft ingestemd, kan Opdrachtnemer het meerwerk
factureren aan Hegeman. Productiestaten en/of facturen met
meerwerk, met welk meerwerk Hegeman niet schriftelijk heeft
ingestemd, zullen door Hegeman niet in behandeling worden
genomen.
4. De Opdrachtnemer dient uiterlijk een maand vóór de oplevering
van het totale Werk, of binnen 8 dagen na beëindiging van zijn
werkzaamheden, aan Hegeman een afrekening te doen toekomen
van het door de Opdrachtnemer uitgevoerde meer- en minderwerk
en stelposten. Ingeval de opgave na deze termijn door Hegeman
wordt ontvangen, heeft zij het recht de opgave te weigeren.
5. De Opdrachtnemer dient op verzoek van Hegeman het meer-,
minderwerk en de stelposten zelf bij de Opdrachtgever te
verdedigen en te motiveren aan de hand van de Overeenkomst.
6. De Opdrachtnemer heeft in zijn geheel geen recht op betaling van
meerwerk, indien Hegeman dit meerwerk niet betaald krijgt van zijn
Opdrachtgever.
ARTIKEL 7. Levering
1. De Opdrachtnemer is verplicht de Overeenkomst uit te voeren
met inachtneming van het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de
overeengekomen termijn respectievelijk op de overeengekomen
plaats van levering zoals vermeld in de Overeenkomst. Zodra de
Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de
Overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft
Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan
Hegeman onder vermelding van de omstandigheden die aanleiding
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van deze niet-nakoming vormen. Deze berichtgeving laat onverlet
zijn verplichtingen tot nakoming.
2. Indien de Opdrachtnemer niet of niet tijdig levert, zal
Opdrachtnemer in gebreke zijn door de enkele overschrijding van
de termijn en zal Hegeman het recht hebben, hetzij aan de
Opdrachtnemer een nadere termijn te stellen waarin hij aan zijn
verplichtingen dient te voldoen, hetzij de Overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door een
schriftelijke mededeling aan de Opdrachtnemer te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding of andere vorm van compensatie
te zijn gehouden en onverminderd de overige wettelijke rechten van
Hegeman.
3. Hegeman zal het recht hebben de schade die hij lijdt ten gevolge
van tekortschieten van Opdrachtnemer en de schade die ontstaat
door de ontbinding, alsmede het bedrag dat hij wegens de uit de
ontbinding voortvloeiende verplichting tot terugbetaling van
Opdrachtnemer te vorderen heeft, te verrekenen met betalingen,
welke ook, die hij aan Opdrachtnemer schuldig mocht zijn. Alle
verplichtingen van Hegeman tot het doen van betalingen uit welke
hoofde ook, zullen zijn opgeschort tot dat is vastgesteld welke
bedragen als bedoeld in eerste zin Hegeman van Opdrachtnemer
heeft te vorderen.
4. Voor de levering van zaken geldt dat lossen van de goederen
geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer, tenzij anders
is overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
5. Het risico van verlies of schade blijft bij de Opdrachtnemer
totdat zaken of ter beschikking gestelde materialen zijn
aangekomen, gelost en door Hegeman zijn afgenomen op de plaats
van levering en de ontvangst is bevestigd middels paraaf en stempel
door de uitvoerder van Hegeman.
6. Hegeman kan de Opdrachtnemer verzoeken de levering uit te
stellen. In geval van uitstel van levering blijven de zaken voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer en zal de Opdrachtnemer
de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Hegeman
opslaan. Hieruit voortvloeiende kosten dienen vooraf schriftelijk te
worden opgegeven.
7. De door de Opdrachtnemer te leveren zaken dienen conform
de vigerende wettelijke voorschriften te zijn verpakt en gemerkt.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ten gevolge van
onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking.
8. Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het
bestek, of door andere buiten schuld van Hegeman liggende
oorzaken overcompleet raken, moeten deze door de
Opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.
ARTIKEL 8. Planning, oplevering
1. Onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer om zijn
Werk gereed te hebben op het krachtens de Overeenkomst en lid 2
van dit artikel voorziene tijdstip vallen de oplevering en
onderhoudstermijn van door Opdrachtnemer uit te voeren Werk,
samen met de oplevering en onderhoudstermijn van Hegeman ten
opzichte van Opdrachtgever, zoals deze in werkelijkheid zullen
plaatsvinden.
2. De uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer
dient volledig te zijn aangepast aan de planning van Hegeman en
dient zodanig te zijn, dat andere werkzaamheden niet stagneren. Bij
versnelling of vertraging zal de Opdrachtnemer zich zonder
verrekening aan de gewijzigde planning/voortgang aanpassen.
3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer dient op het Werk steeds een Nederlands
sprekende leidinggevende functionaris aanwezig te zijn die bevoegd
is de Opdrachtnemer in alle aangelegenheden, de uitvoering van de
werkzaamheden betreffende, te vertegenwoordigen. Deze

functionaris dient zich bij iedere aanvang en beëindiging van de
werkzaamheden te melden bij de uitvoering op de bouwlocatie.
4. De Opdrachtnemer vrijwaart Hegeman voor alle schaden in de
ruimste zin des woords en eventuele boetes en/of kortingen die
door de opdrachtgever aan Hegeman worden gegeven dan wel
opgelegd wegens te late oplevering van het Werk, ten gevolge van
de door de Opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie. Hegeman is in
dit geval gerechtigd deze schaden door inhouding te verrekenen met
de betalingen die Hegeman nog aan de Opdrachtnemer moet
voldoen.
5. Onverminderd het recht van Hegeman om te zijner keuze en
beoordeling nakoming van de Overeenkomst - eventueel met
schadevergoeding - te vorderen, heeft Hegeman het recht bij gehele
of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde
tijdstippen van aanvang of oplevering van het Werk, of van
overeengekomen termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer zijn
verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn
oordeel het Werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel 30 van
deze voorwaarden, zonder tot vergoeding van schaden of kosten
gehouden te zijn.
ARTIKEL 9. Wijzigingen
1. Hegeman is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of
hoedanigheid van het te leveren Werk, respectievelijk de te leveren
zaken en diensten worden gewijzigd.
2. Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen
heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal hij,
alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Hegeman binnen 7
kalenderdagen na melding van de wijziging informeren.
ARTIKEL 10. Kwaliteit, inspectie, keuring
1. Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om zelf de
nodige inspecties uit te voeren, zijn Hegeman en Opdrachtgever of
derden in hun opdracht te allen tijde gerechtigd tijdens de uitvoering
van het Werk, of voorafgaand aan de (op)levering, inspecties, testen
en keuringen uit te (doen laten) voeren, waarbij Opdrachtnemer zal
zorgen dat eventuele toeleveranciers en/of onder- onderaannemers
eveneens al hun medewerking daartoe verlenen. Alle kosten van
deze keuring komen ten laste van de Opdrachtnemer tenzij in de
overeenkomst anders is bepaald.
2. Ongeacht of Hegeman van zijn in het voorgaande lid vermelde
recht gebruik heeft gemaakt, zal Opdrachtnemer ten volle
aansprakelijk blijven voor de juiste uitvoering van de
Overeenkomst.
3. Indien bij inspectie en/of keuring door Hegeman na aflevering
blijkt dat de zaken geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming
zijn met de Overeenkomst of wettelijke specificaties, zal Hegeman
aan Opdrachtnemer bericht van afkeuring meedelen. Vanaf de
datum van dagtekening van dat bericht gaat het risico van de
afgekeurde zaken over op de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal
het afgekeurde materiaal en/of werk of een onderdeel daarvan op
verzoek van Hegeman onverwijld herstellen of vervangen, zonder
dat Hegeman tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn,
onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om eventueel
voor Hegeman of voor derden ontstane schade, vertragingsschade
daaronder begrepen, te vergoeden.
4. Indien op enig moment mocht blijken dat de zaken of
werkzaamheden niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen, is
Hegeman gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke
mededeling aan de Opdrachtnemer te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding of andere vorm van compensatie te zijn
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gehouden en onverminderd de overige wettelijke rechten van
Hegeman.
5. In spoedeisende gevallen en/of indien na overleg met de
Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de
Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of
vervanging kan zorgdragen heeft Hegeman het recht herstel of
vervanging voor rekening van Opdrachtnemer zelf uit te voeren of
door derden uit te laten voeren.
6. Bij afkeuring van het materiaal en/of het werk of een onderdeel
daarvan heeft Hegeman het recht de betaling van de op het materiaal
en/of het werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of
een gedeelte van een contractprijs op te schorten, onverlet de
gehoudenheid van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade,
welke Hegeman ten gevolge van afkeuring van het materiaal en/of
werk of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.
ARTIKEL 11. Garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat het Werk goed en deugdelijk is
respectievelijk dat de geleverde zaken en diensten goed en
deugdelijk zijn (zonder dat hierop rechten, vorderingen, lasten,
bezwaringen en beperkingen rusten van derden of de
Opdrachtnemer), dat deze geschikt zijn voor het doel als in de
Overeenkomst genoemd en voldoen aan (wettelijke) vereisten en
andere hieruit voortvloeiende regelingen (zoals veiligheids- en
kwaliteitsvereisten) en Opdrachtnemer instaat voor de afwezigheid
van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen.
2. Deze garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen
garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche
gebruikelijke garantietermijn.
3. De Opdrachtnemer garandeert de onderdelen, zoals
omschreven in het Bestek, vanaf gereedkomen van het onderdeel
tot aan de oplevering van het Werk en in aansluiting daarop
gedurende de in het Bestek vermelde periode. De garantieperiode
zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode
gedurende welke de zaken niet of niet volledig zijn gebruikt als
gevolg van een tekortkoming als bedoeld in deze bepaling. Nieuwe
garantieperiode, gelijk aan de hiervoor genoemde, zal van toepassing
zijn op de zaken die ter vervanging zijn verstrekt, hersteld of
gerepareerd.
4. Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde
zaken en/of verrichte werkzaamheden ten minste dezelfde garantie
geven welke Hegeman tegenover opdrachtgever dient te
verstrekken, doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de
hiervoor bedoelde garantie zal minimaal de garantie gelden welke
door de fabrikant wordt gegeven.
5. De garantietermijn in de verhouding tussen de Opdrachtnemer
en Hegeman eindigt nooit eerder dan de garantietermijn die
Hegeman met de Opdrachtgever voor het totale werk is
overeengekomen.
6. Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is
Hegeman gerechtigd om de zaken ofwel terug te zenden en
onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling te
verlangen, ofwel te eisen dat de Opdrachtnemer op eerste
aanzegging van Hegeman voor eigen rekening en risico alle tijdens
de garantieperiode optredende gebreken herstelt en/of de zaken of
gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het recht
van Hegeman op vergoeding van verdere schade en schade geleden
door derden.
7. Ongeacht de garantiebepalingen van de Garant
(Opdrachtnemer) zullen kosten, voortvloeiende uit bijkomende
werkzaamheden om herstel te kunnen realiseren, volledig ten laste
komen van de Garant.

ARTIKEL 12. Algemene verplichtingen opdracht-nemer
1. Contacten met Opdrachtgever lopen via Hegeman. De
Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van
Hegeman geen rechtstreeks contact opnemen met, of
correspondentie richten aan Opdrachtgever.
2. De Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of
door tussenkomst van derden doen van prijsopgaaf of aanbiedingen
aan de Opdrachtgever in verband met een uitbreiding, vervanging
of wijziging betreffende het Werk waarvoor door Hegeman met
Opdrachtgever onderhandelingen worden gevoerd of een
overeenkomst wordt of is aangegaan. Noch zal Opdrachtnemer met
Opdrachtgever andere afspraken maken of regelingen treffen
omtrent aangelegenheden het Werk betreffende. Opdrachten of
aanwijzingen van Opdrachtgever zullen door de Opdrachtnemer
eerst na toestemming van Hegeman worden uitgevoerd.
3. Hegeman is bevoegd zijn Opdrachtgever of diens gemachtigde
schriftelijk te verzoeken diens opdrachten en aanwijzingen
rechtstreeks aan Opdrachtnemer te geven. In zulk een geval is
Opdrachtnemer gehouden de gegeven opdrachten en aanwijzingen
van de Opdrachtgever op te volgen, mits Opdrachtnemer een
afschrift van het verzoek van de Opdrachtgever is verstrekt.
Aanwijzingen van Opdrachtgever aan Hegeman binden ook de
Opdrachtnemer.
4. Het is de Opdrachtnemer verboden om zijn rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde
over te dragen of te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hegeman, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer
een direct opeisbare boete verbeurt ten bedrage van 5% van de
opdrachtsom exclusief BTW. Onverminderd het recht van
Hegeman om alle schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen van
Opdrachtnemer. Hegeman kan aan de door haar te verlenen
toestemming voorwaarden verbinden.
5. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Hegeman om op eerste
verzoek van Hegeman alle formulieren en documenten die
Hegeman wenst in kopie aan Hegeman ter beschikking te stellen.
6. Voor zover op de Overeenkomst de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs, hierna te noemen Waadi, van
toepassing is, gelden de navolgende bijzondere verplichtingen voor
Opdrachtnemer. Hij dient te beschikken over en op verzoek van
Hegeman een kopie af te geven van:
- een geldig SNA-keurmerk niet ouder dan een half jaar of;
- een uittreksel van zijn inschrijving in de Kamer van Koophandel,
niet ouder dan 1 jaar, waaruit blijkt dat de onderneming is
geregistreerd als een bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt
in de zin van de wet Waadi.
ARTIKEL 13. Ketenaansprakelijkheid
1. Indien en voor zover de Wet Ketenaansprakelijkheid tussen
Hegeman en Opdrachtnemer toepasselijk is geldt voor
Opdrachtnemer en in de relatie tussen Hegeman en Opdrachtnemer
al hetgeen in dit artikel is bepaald.
2. Op Opdrachtnemer rusten de volgende verplichtingen:
a. Het beschikken over en na bereiken van de Overeenkomst
verstrekken van:
- zijn geldig inschrijvingsbewijs bij het UWV, voor zover de UWV
die verstrekt;
- een bewijs van inschrijving in het handelsregister (niet ouder dan
6 maanden);
- een originele G-rekeningovereenkomst voor zover deze is vereist
met opgave van de instelling waar deze wordt aangehouden;
- een opgave vermeldende het omzetbelastingnummer en
loonheffingsnummer;
- een verklaring betalingsgedrag van de fiscus, niet ouder dan 3
maanden;
d.d. 15-01-2018
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- ieder ander bescheid of verklaring of bewijs dat de Belastingdienst
of wet voorschrijft.
b. Minimaal bij iedere in te dienen factuur, en op verzoek van
Hegeman vaker, originele mandagenregisters te overhandigen,
bevattende de namen en registratienummers van alle werknemers,
die door Opdrachtnemer van week tot week op het Werk zijn
tewerkgesteld met hun werktijden, één en ander volgens door
Hegeman vastgestelde modelformulieren en voorzien van
handtekening van zowel Opdrachtnemer en uitvoerder van
Hegeman.
c. Op verzoek van Hegeman de loonstaten en/of de
manurenverantwoording ter inzage te verstrekken.
d. Op verzoek van Hegeman inzage te verschaffen in de loon- en
werknemersadministratie.
e. Iedere keer op verzoek van Hegeman een verklaring
betalingsgedrag van de Belastingdienst te tonen en/of op eigen
initiatief van Opdrachtnemer minimaal éénmaal per kwartaal, inzake
de afdracht van omzetbelasting, loonbelasting en sociale
verzekeringspremies (loonheffingen) zoals bedoeld in de in het
kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en).
f. Het onmiddellijk schriftelijk aan Hegeman melden van mutaties
in het op de bouwlocatie(s) tewerkgesteld personeel.
g. Op eerste aanzegging van Hegeman dient Opdrachtnemer een
accountantsverklaring te overleggen ter beoordeling van het
loonbestanddeel.
h. hij dient zijn administratie in te richten met inachtneming van de
in het kader van de WKA vastgestelde regelgeving.
3. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Hegeman om aan zijn
wettelijke verplichting tot afdracht van omzetbelasting,
loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen), ten
behoeve van werknemers die door de Opdrachtnemer in het Werk
zijn gesteld, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt
na te leven.
4. Hegeman heeft steeds het recht de ter zake van het Werk
verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting,
waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk
aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door storting op
diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet
Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Hegeman van dit recht gebruik
maakt, is Opdrachtnemer verplicht de nadere regels als bedoeld in
artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990, stipt na te komen.
5. In het geval als bedoeld in het voorgaande lid is Hegeman
door deze betaling tegenover de Opdrachtnemer gekweten voor
zover het deze bedragen betreft.
6. Indien Hegeman na aansprakelijkstelling voor door de
Opdrachtnemer verschuldigde doch niet betaalde belasting en
premies, deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft
Hegeman ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan,
verhaal op Opdrachtnemer. De vordering van Hegeman wordt
vermeerderd met de wettelijke rente.
7. Door voldoening door Hegeman aan zijn verplichting
ingevolgde de van toepassing zijnde CAO jegens (ingeleende)
werknemers van de Opdrachtnemer heeft Hegeman op de
Opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Hegeman te
dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente.
8. Opdrachtnemer vrijwaart Hegeman voor iedere vordering van
uitvoeringsinstantie, Arbeidsinspectie en/of fiscus jegens Hegeman
op grond van ketenaansprakelijkheid.
ARTIKEL 14. Uitvoering door derden
1. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de Overeenkomst of
een deel daarvan door derden te laten uitvoeren zonder daartoe een
schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Hegeman. De
Opdrachtnemer is het ook niet toegestaan gebruik te maken van

door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten zonder
daartoe een schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van
Hegeman. Bij uitvoering van het Werk door derden of door inlening
van arbeidskrachten zoals bedoeld in dit lid is de Opdrachtnemer
gehouden de administratieve voorschriften ex. artikel 34 en 35
Invorderingswet 1990 respectievelijk enig overeenkomstig
voorschrift stipt na te leven.
2. Wanneer de Opdrachtnemer de uitvoering van de
Overeenkomst met inachtneming van het vorige lid – geheel of
gedeeltelijk – opdraagt aan een derde, moet Opdrachtnemer dit in
een schriftelijke overeenkomst vastleggen met inbegrip van alle
voorwaarden van de Overeenkomst alsmede van deze algemene
voorwaarden. De opdrachtgevende Opdrachtnemer neemt hierbij
de rechtspositie in van Hegeman en de derde die van
Opdrachtnemer.
3. Voor alle aanspraken en vorderingen die door derden ten
gevolge van het door Opdrachtnemer laten uitvoeren door derden
(hieronder begrepen ingeleende arbeidskrachten) tegen Hegeman
mochten worden ingesteld, zal Hegeman steeds volledig door
Opdrachtnemer worden gevrijwaard.
4. Als werkzaamheden zonder toestemming van Hegeman door een
opdrachtnemer van Opdrachtnemer worden uitgevoerd, dan zullen
die werkzaamheden niet door Hegeman worden betaald, en is
Hegeman gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden maar is
Hegeman niet gehouden tot ongedaanmaking als dat leidt tot schade
aan het werk.
5. Hegeman kan aan het verlenen van haar toestemming als
voormeld de voorwaarde verbinden, dat Opdrachtnemer ten
behoeve van Hegeman een stil pandrecht vestigt op de rechten van
de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de overeenkomst met die
derde. Opdrachtnemer moet, indien Hegeman daarom verzoekt,
kunnen aantonen dat er een schriftelijk contract is opgesteld.
6. Overdracht/uitbesteding/onderaanbesteding laat onverlet de
verplichtingen die de Opdrachtnemer uit hoofde van de
overeenkomst jegens Hegeman heeft. De leverancier/
onderaannemer blijft jegens Hegeman volledig verantwoordelijk.
ARTIKEL 15. Eigendom
1. Het eigendom van af te leveren zaken gaat over bij aflevering,
mits de zaken door Hegeman zijn goedgekeurd, afgenomen en aan
de Overeenkomst beantwoorden. Schade ontstaan tijdens de
productie, het vervoer, laden of lossen komt te allen tijde voor
rekening van Opdrachtnemer.
2. Het eigendom is volledig en zonder eigendoms- voorbehoud.
Het recht van reclame van de Opdrachtnemer wordt eveneens
uitgesloten.
3. Hegeman is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de
eigendom van te leveren zaken op een eerder tijdstip dan
overeengekomen zal plaatsvinden. De Opdrachtnemer zal alsdan de
zaken merken als herkenbaar eigendom van Hegeman. Genoemde
zaken blijven echter voor rekening en risico in bezit van
Opdrachtnemer.
4. In het geval van aanneming van Werk gaat met de aanvoer van
materiaal op het Project wel het eigendom, doch niet het risico over
op Hegeman. Het risico blijft bij de Opdrachtnemer tot op het
ogenblik van de oplevering van het gehele Project of een deel van
het Project waarvan het materiaal van de Opdrachtnemer deel uit
maakt.
5. De eigendom van de goederen gaat op Hegeman over, zonder
dat Hegeman daardoor aansprakelijk wordt voor betalingen aan
leveranciers of andere rechthebbenden direct nadat deze conform
de Overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd.
ARTIKEL 16. Gereedschappen en materieel
d.d. 15-01-2018
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1. Tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld, draagt de
Opdrachtnemer zorg voor al het voor de uitvoering van zijn Werk
noodzakelijke gereedschap en ander materieel. Alle gereedschappen
en ander materieel moeten voldoen aan de vigerende
veiligheidseisen. Het gebruik van gereedschap of ander materieel dat
niet aan deze eisen voldoet, is verboden.
2. Hegeman is niet gehouden gereedschappen, materieel of andere
eigendommen van Opdrachtnemer te bewaken. Voor vermissing,
diefstal of beschadiging is Hegeman niet aansprakelijk.
3. Het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke
verticaal en horizontaal transport wordt door de Opdrachtnemer
voor eigen rekening en risico uitgevoerd, tenzij in de Overeenkomst
anders is vermeld.
4. Van de levering op het Project van materieel van
Opdrachtnemer wordt van geval tot geval door de zorg van de
Opdrachtnemer een bon opgemaakt, waarvan een duplicaat dient te
worden afgegeven aan de uitvoerder van de Hegeman van het
Project.
5. Het gereedschap en ander materieel, dat door Hegeman ten
behoeve van de uitvoering van diens werkzaamheden aan de
Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde het
uitsluitend eigendom van Hegeman.
6. De Opdrachtnemer is gehouden materieel dat door Hegeman
ter beschikking is gesteld naar behoren te gebruiken en te
onderhouden alsmede de kleuren, merken en naamsaanduidingen,
als herkenbaar eigendom van Hegeman, intact te laten. Zolang
Opdrachtnemer dergelijk materieel voor de uitvoering van de
werkzaamheden onder zich heeft, draagt de Opdrachtnemer het
risico van beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook. Na
uitvoering van de werkzaamheden dient al het materieel van
Hegeman dat de Opdrachtnemer onder zich heeft, onverwijld ter
beschikking van Hegeman te worden gesteld. Schades aan materieel
van Hegeman, veroorzaakt door Opdrachtnemer, komen voor
rekening van Onderaannemer.
ARTIKEL 17. Materialen en andere zaken
1. Alle voor de uit te voeren werkzaamheden benodigde zaken
worden door de Opdrachtnemer voor diens rekening aangeschaft
en naar de plaats van het Werk getransporteerd en gelost.
2. Bij levering op het Werk zullen de zaken op aanwijzing van
Hegeman door of vanwege de Opdrachtnemer worden gelost en
getast. Alle leveringen geschieden op keur op het Werk naar
genoegen van Hegeman en van de Opdrachtgever. Tijd en plaats
worden door Hegeman bepaald.
3. De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken met goed
vakmanschap worden vervaardigd, in overeenstemming met de
overeengekomen specificaties en/of een door Hegeman
goedgekeurd monster en geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij
zijn bestemd. De zaken zullen van goede en constante kwaliteit zijn
en vrij van ontwerp-, fabricage- of materiaalfouten.
4. De Opdrachtnemer is verplicht Hegeman vooraf schriftelijk te
informeren omtrent iedere verandering in de samenstelling of
eigenschappen van de door Opdrachtnemer te leveren zaken.
Indien de Opdrachtnemer dit nalaat, is hij aansprakelijk voor alle
schade die ten gevolge van een dergelijke verandering voor
Hegeman mocht ontstaan.
5. In geval van goedkeuring is de Opdrachtnemer niet ontslagen
van enige garantie of aansprakelijkheid op grond van de
Overeenkomst met Hegeman of van deze algemene voorwaarden.
6. Afgekeurde zaken dienen door de Opdrachtnemer op eerste
aanzegging van Hegeman van de bouwplaats te worden verwijderd
en onverwijld voor eigen rekening te worden vervangen. Indien de
Opdrachtnemer in gebreke blijft, zal de verwijdering worden
uitgevoerd door Hegeman op kosten van de Opdrachtnemer. In

geval van goedkeuring zal de Opdrachtnemer niet zijn ontslagen van
enige garantie of aansprakelijkheid uit hoofde van de
Overeenkomst. Opdrachtnemer ziet af van enig beroep op het
bepaalde in paragraaf 17.3 tweede zin UAV 2012 of soortgelijke
bepalingen.
ARTIKEL 18. Aflevering, transport, opslag
1. Zaken reizen altijd voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer. De kosten van emballage, verzekering,
lossen en tassen en alle andere kosten van welke aard ook, zijn
voor rekening Opdrachtnemer.
2. Buiten de normale werktijd van Hegeman is aflevering niet
mogelijk dan na diens voorafgaande schriftelijke toestemming.
3. Breuk, manco’s, beschadigingen die ontstaan tijdens het
transport of bij het lossen en tassen zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer die de zaken welke beschadigd zijn of verloren zijn
gegaan kosteloos zal vervangen of, onder voorbehoud van
toestemming van Hegeman, zal herstellen.
4. Indien Hegeman niet in staat mocht zijn de zaken in ontvangst
te nemen, zal de Opdrachtnemer maatregelen treffen om de zaken
voor eigen rekening en risico op te slaan of op te doen slaan, totdat
de aflevering kan plaatsvinden.
ARTIKEL 19. Personeel
1. Al het personeel dat de Opdrachtnemer bij de uitvoering van
zijn werkzaamheden inzet staat onder rechtstreeks toezicht en
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
verplicht zich om de identiteit van alle door de Opdrachtnemer bij
de uitvoering van zijn werkzaamheden ingezet personeel te
controleren en de regels in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen
(WAV) stipt na te leven. De Opdrachtnemer vrijwaart Hegeman en
diens
Opdrachtgever
voor
iedere
vordering
van
uitvoeringsinstantie, Arbeidsinspectie en/of fiscus jegens Hegeman
op grond van de WAV.
2. Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Hegeman, zal de Opdrachtnemer uitsluitend eigen personeel
inzetten.
3. In geval van wangedrag of ongeschiktheid is Hegeman
gerechtigd personeel van de Opdrachtnemer op eerste aanzegging
van de bouwplaats te verwijderen en te verlangen dat het binnen 24
uur wordt vervangen.
4. De werk- en rusttijden op de bouwplaats en algemene of ter
plaatse van het Werk erkende feestdagen alsmede vakantie- of
andere vrije dagen waarop, krachtens overheidsvoorschrift of een
collectieve arbeids-overeenkomst waaraan Hegeman is gebonden,
niet wordt gewerkt, gelden ook voor de Opdrachtnemer en zijn
personeelsleden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die voor
Hegeman op de bouwplaats respectievelijk ter plaatse van het Werk
worden uitgevoerd. Voor schade die ter zake voor de
Opdrachtnemer mocht ontstaan, is Hegeman niet aansprakelijk.
5. Overwerk of werk buiten reguliere werktijd van Hegeman is
slechts toegestaan wanneer vooraf toestemming is verleend door
Hegeman en wanneer het formulier voor "gedelegeerde V&G
coördinatie uitvoeringsfase" door Hegeman getekend retour is
ontvangen. Toestemming van overheidsinstellingen dient
Opdrachtnemer zelf te verzorgen indien van toepassing.
6. Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de
Opdrachtnemer verplicht tot medewerking, één en ander met
inachtneming van de reglementen van het Technisch Bureau
Bouwnijverheid, Bureau Weerverletbestrijding, dan wel haar
rechtsopvolgster.
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ARTIKEL 20. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade of
persoonlijk letsel van welke aard dan ook, die ontstaat door het niet
nakomen van zijn verplichtingen c.q. die door zijn toedoen of
nalaten wordt veroorzaakt, ongeacht of zulks door zijn schuld
geschiedt of niet. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot
schade door overschrijding van de levertijd, schade aan zaken,
bedrijfsschade, gevolgschaden en andere indirecte schade, die bij
Hegeman of de Opdrachtgever ontstaat.
2. De productaansprakelijkheid ter zake van door Opdrachtnemer
geleverde of gebruikte zaken berust geheel bij Opdrachtnemer
3. Voor alle aanspraken en vorderingen die door derden wegens
tekortschieten door Opdrachtnemer met betrekking tot zijn
verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of wegens een
onrechtmatige daad vanwege Opdrachtnemer mochten worden
ingesteld, zal Hegeman steeds volledig door Opdrachtnemer
worden gevrijwaard. Opdrachtnemer is verplicht – indien en voor
zover redelijk – op eerste verzoek van Hegeman een schikking te
treffen met die derde, dan wel zich in rechte, in plaats of gezamenlijk
met Hegeman - één en ander ter beoordeling door Hegeman – te
verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld en Opdrachtnemer
zal voorts Hegeman alle hieruit voortvloeiende schade en kosten
volledig vergoeden.
4. Alle schade en/of stagnatie ontstaan door storingen in elektra
en/of watervoorzieningen en/of andere energievoorzieningen door
oorzaak energie- en/of waterleverend (nuts-)bedrijf komen niet
voor verrekening met Hegeman in aanmerking.
5.
Indien de Overeenkomst is gesloten tussen Hegeman en
twee of meer Opdrachtnemers, zijn de Opdrachtnemers steeds
hoofdelijk gebonden en aansprakelijk jegens Hegeman.
ARTIKEL 21. Verzekeringen
1. Opdrachtnemer is gehouden een voor Hegeman genoegzame
verzekering voor zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid af
te sluiten waarbij het minimaal verzekerde bedrag € 5.000.000,- per
gebeurtenis dient te zijn en de premie bij vooruitbetaling in zijn
geheel voor de duur van de opdracht dient te worden voldaan met,
op verzoek van Hegeman, overlegging van een bewijs van
premieafdracht en een kopie van deze polis. Tevens ten genoegen
van Hegeman aan te tonen dat eventuele uitkeringen rechtstreeks
aan Hegeman zullen geschieden, bij gebreke waarvan Hegeman
gerechtigd is de Overeenkomst te annuleren onverminderd de
overige rechten van Hegeman.
2. Voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen zal door Hegeman
of Opdrachtgever ten behoeve van het Project, waarvan de
werkzaamheden van Opdrachtnemer deel uitmaken een
“Construction All Risk” verzekering worden afgesloten. Onder deze
verzekering zijn – tenzij anders aangegeven – niet hulpmaterialen en
materieel verzekerd, welke onder de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtnemer vallen. Opdrachtnemer dient onverwijld na een
schadevoorval hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de
Hegeman. Het eigen risicobedrag ter zake van het schadevoorval
blijft voor rekening van Opdrachtnemer.
3. Ingeval een garantieverzekering is overeengekomen, dient de
Opdrachtnemer ten genoegen van Hegeman een dergelijke
verzekering voor het ingaan van de garantietermijn af te sluiten. Het
verzekeringscertificaat dient door Hegeman te worden
goedgekeurd, waarbij de garantieverzekering Hegeman als
begunstigde dient te vermelden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De verschuldigde premie voor de gehele
garantietermijn, dient bij vooruitbetaling te worden overgemaakt
aan verzekeraar met overlegging van een bewijs van premieafdracht,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Het originele certificaat en de originele premiekwitantie dienen
ten bewijze onmiddellijk na ontvangst door Opdrachtnemer aan
Hegeman, of een door deze aan te wijzen notaris, in bewaring te
worden gegeven voor de gehele garantietermijn.
5. Hegeman is in geval Opdrachtnemer aan een van de
bovenstaande verplichtingen niet voldoet, gerechtigd zonder dat
ingebrekestelling is vereist een garantieverzekering af te sluiten en
de daarmee gemoeide kosten en verdere schade op de Aanneemsom
in te houden.
6. De garantieverzekering dient dekking te geven voor alle
materiële schade en schade voortvloeiende uit onjuist aanbrengen
en/of niet aanbrengen van in Bestek beschreven materialen.
7. Alle beslissingen ten aanzien van in voorgaande leden
beschreven verzekeringen en daaruit voortvloeiende aanspraken
waarmee Hegeman zich verenigt, binden ook Opdrachtnemer.
Verzekeringen, anders dan in Overeenkomst genoemd, dienen,
indien wenselijk door Opdrachtnemer, door de Opdrachtnemer zelf
te worden afgesloten.
ARTIKEL 22. Correspondentie
Indien de Opdrachtnemer correspondentie wil voeren betreffende
de Overeenkomst of aanvraag, zal de Opdrachtnemer dit alleen
kunnen doen door voor ieder Werk een afzonderlijke brief te sturen
met vermelding van onderwerp, kenmerk en datum van de
Overeenkomst. Brieven waarop twee of meer overeenkomsten
staan aangeduid of brieven met een onvolledige aanduiding, zullen
door Hegeman om administratieve redenen niet in behandeling
genomen kunnen worden.
ARTIKEL 23. Betaling
1. Wanneer de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst heeft voldaan, kan hij de overeengekomen termijn
aan Hegeman factureren. Facturen moeten, voorzien van origineel
door de uitvoerder van Hegeman getekende en gestempelde
bonnen, aan Hegeman worden gezonden. In geval van
onderaanneming dient tevens een origineel door Opdrachtnemer en
uitvoerder van Hegeman getekend mandagenregister, betrekking
hebbende op betreffende factuur, te worden bijgevoegd.
2. Door uitvoerder van Hegeman afgegeven of getekende
prestatie- of leverantiebonnen zullen geen verdere strekking hebben
dan de erkenning dat de erop vermelde werkzaamheden zijn verricht
respectievelijk de erop vermelde leveranties hebben plaatsgevonden.
In het bijzonder worden zij onder andere niet geacht in te houden
een erkenning dat een en ander aan de Overeenkomst voldoet, of
dat ter zake een (meerwerk-) opdracht is gegeven of een aankoop is
gedaan.
3. Opdrachten, meer- en minderwerk en wijzigingen dienen door
Opdrachtnemer op afzonderlijke rekeningen te worden
gefactureerd.
4. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien
van de Wet Omzetbelasting. De Opdrachtnemer dient op deze
gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende
gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
- naam, adres, vestigingsplaats en, indien van toepassing,
met
het btw nummer van Hegeman;
- naam, adres en vestigingsplaats van de Opdrachtnemer;
- het
opdrachtnummer,
projectnummer
en
eventueel
codenummer;
- de naam van het Werk en de plaats van uitvoering waarop de
factuur betrekking heeft;
- het tijdvak en de verrichte prestaties, waarop de factuur betrekking
heeft;
- totale
Aanneemsom,
respectievelijk
koopsom,
reeds
ingediende bedragen en termijnnummer;
d.d. 15-01-2018
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- een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de
omzetbelasting al dan niet van toepassing is en zo niet,
het
bedrag van de omzetbelasting;
- bankrekeningnummers;
- G- rekeningnummer;
- omvang van de loonsom begrepen in het
gefactureerde
bedrag;
- het reeds gefactureerde bedrag inclusief betreffende
factuur;
- het nog te factureren bedrag;
- indien sprake is van onderaanneming en/of inlening van
arbeidskrachten in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid,
de omvang van de loonsom (bruto loon) opgenomen in het
gefactureerde bedrag
gebaseerd
op
vooraf
overeengekomen afspraken ten
aanzien van loonsom en
afdrachtverplichtingen.
5. Tenzij anders is overeengekomen of in deze voorwaarden is
bepaald, geschiedt betaling binnen 45 dagen nadat Opdrachtnemer
aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de factuur door Hegeman
in goede orde is ontvangen, dit onder de voorwaarde dat Hegeman
de betaling - van de termijn waarin de betreffende levering is
opgenomen - van haar Opdrachtgever reeds heeft ontvangen en
nadat de Opdrachtnemer desgevraagd aan Hegeman heeft
aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun
toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers
verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing heeft
betaald.
6. Hegeman is gerechtigd tot verrekening van de in verband met
de Overeenkomst verschuldigde en/of te vorderen bedragen met
die welke Hegeman of de aan Hegeman gelieerde ondernemingen
van de Opdrachtnemer uit welken hoofde ook te vorderen
heeft/hebben en/of verschuldigd is/zijn of zal/zullen worden.
7. Kredietbeperkingstoeslagen worden niet geaccepteerd tenzij
anders is overeengekomen.
8. Betaling zal slechts plaatsvinden, zodra het Werk respectievelijk
de levering of een gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking
heeft, door Hegeman geaccepteerd en goedgekeurd is opgeleverd
respectievelijk is geschied en nadat de Opdrachtnemer hem
desgevraagd heeft aangetoond dat deze het in het Werk gestelde
personeel het hun toekomende heeft betaald.
9. Alle betalingen voorafgaand aan de betaling van de
eindafrekening worden aangemerkt als voorschotten. Zij houden
derhalve geen enkele erkenning in van de juistheid van de facturen
waarop zij betrekking hebben, noch van het ten tijde van de betaling
openstaan van enigerlei vordering.
10.
Opdrachtnemer is gehouden om binnen één maand
volgende op de (op)levering van het Werk zijn rekening ter zake van
het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Hegeman in te
dienen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geacht wordt enig nog
mogelijk resterend vorderingsrecht op Hegeman te hebben
prijsgegeven.
11. Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel
gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden
genomen geretourneerd en niet betaald.
12. Hegeman is gerechtigd, indien besteksmatig een percentage van
de Aanneemsom of een vast bedrag (evt. gerelateerd aan de
Aanneemsom) voor betaling na einde onderhoudstermijn is
vastgesteld, op de tegoeden van de Opdrachtnemer tot maximaal
eenzelfde percentage vast te houden tot na einde
onderhoudstermijn.
13. De Opdrachtnemer doet jegens Hegeman en aan Hegeman
gelieerde ondernemingen afstand van zijn eventuele rechten op
opschorting, opschorting ter verrekening en verrekening, daaronder

begrepen het retentierecht, hoe genaamd en uit welke hoofde dan
ook
14. Opdrachtnemer is steeds verplicht op eerste verzoek de door
Hegeman gewenste persoonlijke en/of zakelijke zekerheid te
verstrekken.
ARTIKEL 24. Andere zekerheden
1. Indien en zolang de Opdrachtnemer met betrekking tot de
betaling van de door hem ter zake van het Werk verschuldigde
premies sociale verzekering en loonbelasting waarvoor Hegeman
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk
is, voldoende zekerheid biedt in de vorm van een vrijwaring door
een onderlinge waarborgmaatschappij, zal Hegeman geen beroep
doen op het bepaalde in artikel 13 lid 2 sub e, en artikel 13 lid 6 en
7.
2. Indien en zolang de Opdrachtnemer ten genoegen van
Hegeman met betrekking tot de in het voorgaande lid bedoelde
betalingen voldoende zekerheid biedt in de vorm van een garantie
of borgstelling door een waarborgfonds, zal Hegeman geen beroep
doen op het bepaalde in artikel 13, de leden 7 en 8.
ARTIKEL 25. Milieu
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, de leden 1 en 2, dient
Opdrachtnemer de vigerende milieuwetgeving en –regelgeving na te
leven alsmede aanvullende eisen van Hegeman hieromtrent.
2. Opdrachtnemer
dient
materiaalresten,
emballage,
verpakkingsmiddelen, alsmede door de werkzaamheden van
Opdrachtnemer ontstane verontreinigingen op te ruimen en voor
zover niet anders is overeengekomen, af te voeren. Overblijvende
chemische materialen zoals verven, lijmen, oplosmiddelen en alle
verdere milieuonvriendelijke materialen, inclusief de bijbehorende
verpakkingsmaterialen dienen door Opdrachtnemer zelf te worden
verzameld en overeenkomstig de wettelijke voorschriften “afvoer
chemische afvalstoffen” door Opdrachtnemer te worden afgevoerd.
ARTIKEL 26. Veiligheid
1. De Opdrachtnemer is gehouden de vigerende Arbo wet- en
regelgeving na te leven, alsmede de toepasselijke CAO-bepalingen
en aanvullende eisen van Hegeman hieromtrent.
2. Opdrachtnemer
verplicht
zich
de
aangebrachte
veiligheidsvoorzieningen in stand te houden. Eventuele door
Opdrachtnemer
aangetroffen
onveilige
situaties
dient
Opdrachtnemer te verhelpen en terstond te melden bij Hegeman.
3. Door Hegeman aangegeven veiligheidsvoorschriften dienen
onverminderd in acht te worden genomen.
ARTIKEL 27. Industrieel en intellectueel eigendom
1. De Opdrachtnemer garandeert dat bij uitvoering van de
Overeenkomst geen inbreuk zal plaatsvinden op octrooirechten,
merkrechten, modelrechten, auteursrechten, het industriële of
intellectuele eigendom of andere rechten van derden.
2. De Opdrachtnemer vrijwaart Hegeman voor aanspraken, die
voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde
rechten en zij zal Hegeman alle schade, inclusief bedrijfsschaden,
gevolgschaden, kosten en interest vergoeden die het gevolg zijn van
enige inbreuk.
ARTIKEL 28. Verbod van cessie, verpanding
Het is de Opdrachtnemer verboden zijn uit de Overeenkomst met
Hegeman voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van
Hegeman aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke
titel ook te doen overgaan dan wel daarop enigerlei beperkt recht te
(doen) vestigen.
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ARTIKEL 29. Recht tot ingrijpen in de uitvoering van de
overeenkomst
1. Indien de werkzaamheden zodanig verlopen dat de in de
Overeenkomst voor de totstandkoming van het Werk of van
gedeelten van het Werk bepaalde tijdsduur, naar redelijkerwijs is te
verwachten zal worden overschreden, of indien de Opdrachtnemer
de werkzaamheden niet volgens de bepalingen van de
Overeenkomst of volgens eisen van goed vakmanschap uitvoert of
heeft uitgevoerd, zal Hegeman daarvan aan de Opdrachtnemer
schriftelijk mededeling doen.
2. Indien de Opdrachtnemer niet binnen 72 uur na dagtekening
van de mededeling als bedoeld in het voorgaande lid zodanige
maatregelen zal treffen, onder mededeling daarvan aan Hegeman
dat binnen een korte termijn de achterstand in tijd zal worden
ingehaald en/of aan de voorgaande genoemde eisen en bepalingen
zal worden voldaan, zal de Opdrachtnemer geacht worden in
gebreke te zijn.
3. Indien de Opdrachtnemer in gebreke is in de zin van
voorgaande leden zal Hegeman het recht hebben, zonder dat
daartoe enige nadere ingebrekestelling nodig zal zijn, in het Werk in
te grijpen teneinde het Werk te bespoedigen of te verbeteren; hetzij
door inzet van eigen personeel, hetzij door derden in opdracht van
Hegeman.
Hegeman zal van het ingrijpen mededeling doen aan de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal dan Hegeman en door
Hegeman bij het Werk betrokken derden gewenste medewerking
verlenen waaronder het recht zo nodig gebruik te maken van
materialen, gereedschappen, materieel en dergelijke van de
Opdrachtnemer.
4. De kosten van het ingrijpen zullen voor rekening van de
Opdrachtnemer zijn en onmiddellijk opeisbaar zijn. Hegeman
verliest haar recht op schadevergoeding niet als gevolg van het
ingrijpen.
5. De opdrachtnemer ontleent aan het ingrijpen geen recht op
enigerlei vergoeding, omzet- of winstderving.
ARTIKEL 30. Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
algemene voorwaarden is Hegeman gerechtigd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
- indien de Opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt daaronder mede begrepen de
situatie dat de geleverde materialen, wat kwaliteit, afmeting,
toleranties, hoedanigheden enz. betreft, niet aan de overeengekomen eisen beantwoorden;
- indien de Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan
wel een boete of andere maatregel opgelegd krijgt;
- indien tegen de Opdrachtnemer een faillissementsaanvraag wordt
ingediend, deze zelf het faillissement aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft
aangevraagd, surséance van betaling wordt verleend, een
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, zijn
vermogen onder bewind wordt gesteld of overgaat tot liquidatie
(van gedeelte) van zijn onderneming, een akkoord aan zijn
schuldeisers aanbiedt, op zijn goederen of een gedeelte daarvan
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd of indien hij op een
andere wijze insolvabel blijkt, dan wel ingeval van een natuurlijk
persoon de Opdrachtnemer komt te overlijden;
- indien naar het oordeel van Hegeman nakoming van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht
onredelijk bezwaarlijk is;
- indien de hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd of
geschorst;

- indien de zeggenschap in de onderneming van Opdrachtnemer op
een ander overgaat, tenzij Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat de
uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen bezwaar ondervindt.
2. Ingeval van ontbinding als bedoeld in het vorig lid is Hegeman
nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden.
De Opdrachtnemer is gehouden Hegeman te vrijwaren ter zake van
vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding ontstaan.
3. Ingeval van ontbinding heeft Hegeman voor wat betreft de niet
geleverde zaken/verrichte werkzaamheden, alsmede voor dat deel
van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd, maar waarvan als
gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst geen doeltreffend
gebruik meer kan worden gemaakt, de volgende rechten:
- het recht om aan de Opdrachtnemer voor diens rekening en risico
de zaken terug te zenden die reeds waren geleverd en het recht op
restitutie van betalingen, die Hegeman voor deze heeft gedaan;
- het recht op vergoeding door de Opdrachtnemer van de extra
kosten, die Hegeman moet maken voor (hernieuwde) aanschaf van
nog niet geleverde zaken of een redelijke vervanging van zaken, die
niet door Hegeman ontvangen en/of behouden zijn;
- het recht om voor rekening van de Opdrachtnemer de volgens de
Overeenkomst nog te verrichten werkzaamheden door derden te
laten uitvoeren, evt. met gebruikmaking van de op het werk
aanwezige door de Opdrachtnemer aangevoerde en/of gebruikte
materialen en bouwstoffen, alsmede hulpmateriaal, zoals
steigermateriaal, hijs- en transportwerktuigen en dergelijke al dan
niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding..
4. Eventuele vorderingen, die Hegeman in deze gevallen op de
Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten
volle opeisbaar zijn.
5 De voorgaande bepalingen van deze voorwaarden, waaronder
de voorgaande leden van dit artikel, laten onverlet de vorderingen
die Hegeman ter zake van tekortschieten door Opdrachtnemer aan
het gemene recht zou kunnen ontlenen.
ARTIKEL 31. ‘Back to back-regeling’
Voor zover al niet reeds beschreven in deze voorwaarden zal voor
de opdracht een zogenaamde ‘Back to Back-regeling’ gelden,
inhoudende dat verplichtingen voortvloeiende uit het bestek die een
nadelige invloed - in welke vorm dan ook - kunnen hebben op de
kwantiteit, kwaliteit, hoedanigheid en termijnen zoals is
overeengekomen, onverkort worden overgenomen door de
Opdrachtnemer. Bovenbedoelde verplichtingen geven geen recht
op bijbetaling, meerwerk of anderszins voor zover Hegeman
eveneens geen aanspraken jegens Opdrachtgever op bijbetaling,
meerwerk of anderszins kan maken. Opdrachtnemer heeft dus nooit
meer aanspraken, in welke vorm dan ook, jegens Hegeman, dan
Hegeman jegens Opdrachtgever heeft. Waarbij tevens geldt dat
Opdrachtnemer pas een aanspraak op Hegeman kan hebben nadat
Hegeman haar aanspraak op Opdrachtgever succesvol heeft geïnd..
ARTIKEL 32. Geschillen, toepasselijk recht
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één
der partijen als zodanig worden beschouwd, die voortvloeien uit of
samenhangen met dan wel naar aanleiding van de Overeenkomst
tussen Hegeman en Opdrachtnemer ontstaan, worden beslecht
door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten
van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze ten tijde van
het aangaan van de Overeenkomst luiden tenzij tussen Hegeman en
Opdrachtgever anders is overeengekomen.
2.
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende
geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.
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