ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
BOUWLINIE
VOOR LEVERINGEN, DIENSTEN EN WERKEN

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden beheersen de totstandkoming, de inhoud en de
uitvoering van opdrachten die door Bouwlinie B.V. (hierna te
noemen “Bouwlinie”) worden verstrekt tot het verrichten van
leveringen, diensten of werken door een derde (hierna te noemen
“de opdrachtnemer”). Leveringen als hier bedoeld hebben
betrekking op roerende zaken. Diensten als hier bedoeld hebben
betrekking op het uitvoeren van dienstverlening. Werken hebben
betrekking op aanneming van werk.

1.2

Bouwlinie bedingt deze voorwaarden, ook wanneer zij op eigen
naam opdrachten verstrekt, reeds op voorhand mede voor nader
te noemen meesters.

Artikel 2

Totstandkoming opdracht

2.1

Bouwlinie nodigt de opdrachtnemer uit tot het doen van een
schriftelijke offerte. Deze offerte is onherroepelijk, bevat een
beschrijving van de gevraagde leveringen en/of diensten en de
prijs die de opdrachtnemer daarvoor offreert. De offerte wordt
geacht, tenzij anders gevraagd door Bouwlinie, tenminste 90
dagen vanaf de dagtekening van de offerte gestand te worden
gedaan.

2.2

Een opdracht komt enkel tot stand door een schriftelijke opdracht
van Bouwlinie, waarin deze voorwaarden van toepassing worden
verklaard. Voor zover de opdracht verwijst naar een offerte van de
opdrachtnemer en voor zover sprake blijkt te zijn van

tegenstrijdigheden tussen de opdracht en de offerte, dan
prevaleert te allen tijde het bepaalde in de opdracht.

2.3

Indien Bouwlinie spoedheidshalve mondeling opdracht verstrekt tot
het verrichten van leveringen, diensten of werken, dan zal zij die
opdracht zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. Deze
schriftelijke bevestiging vormt dwingend bewijs van hetgeen
partijen hebben afgesproken.

Artikel 3

Prijs en Betaling

3.1

De prijs voor de leveringen, diensten of werken zoals deze is
vermeld in de in artikel 2.2 bedoelde schriftelijke opdracht, geldt
als de tussen partijen overeengekomen prijs. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen, zal Bouwlinie deze prijs betalen binnen
30 dagen na ontvangst en accordering van de desbetreffende
factuur. Indien een termijnregeling is overeengekomen, wordt
gefactureerd overeenkomstig deze termijnregeling, in welk geval
de desbetreffende termijnfactuur wordt betaald binnen 30 dagen
na ontvangst en accordering daarvan.

3.2

Facturen dienen betrekking te hebben op diensten, leveringen of
werken, die reeds zijn verricht. Bouwlinie kan nimmer worden
verplicht betalingen te verrichten voor diensten, leveringen of
werken, die nog dienen plaats te vinden.

3.3

De eindfactuur dient op straffe van rechtsverwerking te allen tijde
te worden verzonden binnen 90 dagen, nadat de opdracht naar het
oordeel van Bouwlinie is afgerond.

3.4

Betalingen door Bouwlinie kunnen nimmer worden uitgelegd als
erkenning van standpunten van de opdrachtnemer, acceptatie van
(kwaliteit van) producten, diensten of werken, of afstand van
rechten die Bouwlinie heeft op basis van de opdracht en deze
algemene voorwaarden.

Artikel 4

Kostenverhogende omstandigheden en meer en minder werk

4.1

Bouwlinie mag ervan uitgaan dat alle in offertes genoemde prijzen
all in zijn en exclusief omzetbelasting, alsmede alle kosten
omvatten die voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig
zijn. Bijkomende kosten, verschotten, bureaukosten en dergelijke
zijn derhalve niet declarabel, behoudens voor zover Bouwlinie zich
alsnog schriftelijk bereid verklaart deze te vergoeden.

4.2

Stijgingen in materiaal-, loon- en andere kosten die in het kader
van de uitvoering van de opdracht worden gemaakt, zijn niet
ver¬rekenbaar. Meer in het algemeen zijn de gevolgen van
tussentijdse kostenverhogende wijzigingen in wet- en regelgeving,
ook die in de periode tussen het doen van offerte door de
opdrachtnemer en het verstrekken van een opdracht door
Bouwlinie, voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

4.3

Minderleveringen ten opzichte van de bij de opdrachtverlening
afgesproken omvang en/of aantallen zijn niet toegestaan en
meerleveringen zijn niet verrekenbaar. Deelleveringen zijn niet
toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van Bouwlinie.

4.4

Wijzigingen ten aanzien van de opdracht, die leiden tot meer dan
wel minder werk, gelden slechts voor zover zij vooraf tussen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt
voor de wijze waarop de bedoelde wijzigingen worden verrekend,
als ook – indien aan de orde – de gevolgen van de wijziging voor
de termijn van levering als bedoeld in artikel 5.

4.5

De partij die afwijkt van de opdracht zonder dat de gevolgen
daarvan op de voet van lid 4 van dit artikel schriftelijk zijn
vastgelegd, draagt daarvan zelf volledig de gevolgen.

Artikel 5

Termijn van levering

5.1

De termijn van (op)levering van diensten, leveringen of werken,
zoals deze bij de opdrachtverlening is overeengekomen, geldt als
uiterste en fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

5.2

In geval van termijnoverschrijdingen, waarvan de opdrachtnemer
kan aantonen dat deze het gevolg zijn van aan Bouwlinie toe te
rekenen omstan¬digheden, zullen partijen nadere afspraken
maken over de gevolgen daarvan voor de in lid 1 van dit artikel
bedoelde termijn van (op)levering.

Artikel 6

Aflevering van producten

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de
aflevering van producten ter plaatse waar Bouwlinie is gevestigd,
en wel aan een persoon waarvan de opdrachtnemer zich heeft
verzekerd, dat deze bevoegd is de producten namens Bouwlinie in
ontvangst te nemen. Het risico van verlies c.q. beschadiging van
de af te leveren producten tijdens opslag, vervoer naar en
aflevering bij Bouwlinie berust bij de opdrachtnemer. De
opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verzekering van
dit risico. De eigendom van de af te leveren producten gaat bij de
aflevering volledig en onbezwaard over naar Bouwlinie. Indien
producten moeten worden geïnstalleerd dan wel gemonteerd,
voordat zij gebruiksgereed kunnen zijn, dan voert de
opdrachtnemer de daarmee samenhangende werkzaamheden
zonder bijbetaling uit.

6.2

De opdrachtnemer garandeert, dat afgeleverde producten
beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, geschikt zijn voor
het doel waarvoor zij zijn bestemd, voorts geheel compleet en
gebruiksgereed zijn (met indien aan de orde hulpstukken,
gereedschap, reserveonderdelen en gebruiksaanwijzingen in
Nederlandse taal), verder vrij zijn van constructie-, materiaal- en
fabricagefouten en tenslotte voldoen aan alle relevante eisen
volgens Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De
opdrachtnemer garandeert voorts de volledige afwezigheid van
enige zichtbare of onzichtbare tekortkoming, die naar het enkele

oordeel van Bouwlinie een negatieve invloed heeft op de kwaliteit
en/of de gebruiksmogelijkheden van de afgeleverde producten dan
wel anderszins maakt dat het geleverde naar het oordeel van
Bouwlinie niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen.

6.3

Bouwlinie is gehouden met bekwame spoed na de aflevering (dan
wel, indien aan de orde, installatie en/of montage) te onderzoeken
of de afgeleverde zaken beantwoorden aan hetgeen daar¬over bij
de opdrachtverlening is overeengekomen. Zodra aan Bouwlinie
blijkt dat dit niet het geval is, zal zij de opdrachtnemer daarvan zo
snel mogelijk gemotiveerd en schriftelijk in kennis stellen.

6.4

De in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving bevat een
rede¬lijke termijn, waarbinnen de opdrachtnemer in de
gelegenheid wordt gesteld alsnog correct te presteren. Indien
herstel van de tekort¬komingen gelet op de omvang daarvan dan
wel de tijdspanne die daar¬mee gemoeid is geen reële optie is,
zulks ter uitsluitende beoordeling van Bouwlinie, zal Bouwlinie
gerechtigd zijn tot een schade¬vergoeding c.q. korting, die
passend is gelet op de aard van de tekortkomingen.

6.5

Indien de opdrachtnemer ondanks de kennisgeving als bedoeld in
lid 3 van dit artikel en de daarin gestelde redelijke termijn niet
bereid is de geconstateerde tekortkomingen weg te nemen en er
geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel,
is Bouwlinie gerechtigd de desbetreffende opdracht met
onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden, zulks
onverminderd het recht van Bouwlinie schadevergoeding te eisen
voor geleden schade.

6.6

De in lid 3 van dit artikel bedoelde onderzoeksverplichting van
Bouwlinie doet geenszins afbreuk aan de garanties als beschreven
in lid 2 van dit artikel. Deze garanties houden in, dat Bouwlinie,
wanneer een tekortkoming ontstaat of door haar wordt
geconstateerd, gerechtigd is om de desbetreffende producten
ofwel terug te zenden en onmiddellijke terugbetaling van de voor
die producten gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat de
betrokken producten worden vervangen. De opdrachtnemer zal
daaraan op eerste aanzegging van Bouwlinie voldoen.

6.7

De in lid 2 van dit artikel bedoelde garanties vangen aan op het
moment van aflevering en duren voort tot en met 12 maanden na
het moment van aflevering dan wel tot en met 12 maanden nadat
het desbetreffende product door Bouwlinie in gebruik is genomen,
welke van de twee perioden de langste is. Na de genoemde 12
maanden gelden de normale aansprakelijkheidsregels uit het
Burgerlijk Wetboek.

6.8

Voor producten die ter vervanging zijn verstrekt, alsmede
vervangen of gerepareerde delen van die producten, gelden
opnieuw de garanties zoals omschreven in lid 2 van dit artikel,
zulks voor dezelfde periode als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

6.9

Af te leveren producten dienen zo economisch mogelijk te worden
verpakt, in handzame dozen. Indien op pallets wordt vervoerd,
dient de opdrachtnemer Bouwlinie vooraf te vragen naar de
maximale afmetingen. De opdrachtnemer dient
verpakkingsmaterialen (inclusief pallets) weer mee te nemen.

6.10

Tijden van aflevering van producten worden in onderling overleg
bepaald. De opdrachtnemer dient zich vooraf op de hoogte te
stellen van de aanrijmogelijkheden en eventuele beperkingen in
dat verband voor het te gebruiken vervoermiddel.

Artikel 7

Diensten

7.1

Indien de opdracht (mede) het verrichten van diensten omvat, dan
staat de opdrachtnemer ervoor in, dat deze diensten de kwaliteit
hebben, die van een met actuele vakkennis en genoegzame
ervaring toegeruste opdrachtnemer mag worden verwacht.

7.2

De opdrachtnemer is volgens de regels van de wet aansprakelijk
voor de gevolgen van omissies, fouten en andere tekortkomingen
in zijn dienstverlening, en garandeert hoogstaande kwaliteit van de
tastbare resultaten, die uit die dienstverlening voortvloeien.

Artikel 8

Werken

8.1

Bij opdrachten tot de uitvoering van werken worden de uit te
voeren werkzaamheden beschreven in een werkbeschrijving dan
wel een kort bestek. De opdrachtnemer garandeert als specialist in
zijn vakgebied, dat de werkzaamheden en bijbehorende leveringen
goed en deugdelijk worden uitgevoerd, daarbij uiteraard
nauwgezet de werkbeschrijving en/of kort bestek volgend. Artikel 6
van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige
toepassing, wanneer leveringen van producten onderdeel uitmaakt
van de opdracht.

8.2

Onverminderd het gestelde in lid 1 van dit artikel, kan Bouwlinie te
allen tijde keuringen (doen) uitvoeren ten aanzien van geleverde
producten en verrichte werkzaamheden. Indien aan de orde, zal de
opdrachtnemer afgekeurde werkzaamheden naar genoegen van
Bouwlinie opnieuw verrichten dan wel afgekeurde producten en
materialen naar genoegen van Bouwlinie vervangen door nieuwe,
een en ander zonder dat zulks de overeengekomen
uitvoeringsduur mag vertragen.

8.3

Het gegeven dat door of namens Bouwlinie toezicht wordt of kan
worden gehouden op de
werkzaamheden, zal nimmer
afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
voor de goede en deugdelijke uitvoering van werkzaamheden en
leveringen, ook niet als het gaat om gebreken die bij het
uitoefenen van het toezicht dan wel bij de oplevering door
Bouwlinie geconstateerd dan wel onderkend hadden kunnen
worden. Dat is slechts anders wanneer sprake is van schade ten
gevolge van namens Bouwlinie aan de opdrachtnemer gegeven
nadrukkelijke aanwijzingen.

8.4

De uitvoeringsduur van de werkzaamheden wordt nader
aangeduid in de opdracht waarvan deze algemene voorwaarden
deel uitmaken. Deze wordt in beginsel uitgedrukt in kalenderdagen
dan wel in een concrete opleveringsdatum.

8.5

De opdrachtnemer meldt Bouwlinie tijdig en schriftelijk wanneer
werkzaamheden gereed zijn voor oplevering. De werkzaamheden
worden als opgeleverd beschouwd, indien de werkzaamheden

door Bouwlinie zijn opgenomen en goedgekeurd. Waar het
installaties betreft, zullen deze worden beproefd volgens instructie
van Bouwlinie.

8.6

De dag, waarop de werkzaamheden door Bouwlinie zijn
goedgekeurd, geldt als de dag waarop de werkzaamheden als
opgeleverd worden beschouwd, hetgeen schriftelijk wordt
vastgelegd in een opleveringsrapport.

8.7

In het in lid 6 van dit artikel genoemde opleveringsrapport worden
tevens die gebreken vermeld, welke door de opdrachtnemer nog
dienen te worden verholpen, maar die van dien aard zijn, dat zij
een oplevering niet in de weg staan. In het opleveringsrapport
wordt tevens vermeld binnen welke termijn deze gebreken moeten
zijn verholpen. Totdat alle gebreken zijn verholpen kan Bouwlinie
een termijn van maximaal 5% inhouden op de overeengekomen
prijs voor de werkzaamheden.

8.8

Bij de oplevering zorgt de opdrachtnemer ervoor dat Bouwlinie in
het bezit komt van alle relevante revisiebescheiden, handleidingen,
onderhoudsvoorschriften, tekeningen en garantiecertificaten, bij
gebreke waarvan Bouwlinie gerechtigd is de in lid 7 van dit artikel
genoemde termijn in te houden.

8.9

Indien de opdrachtnemer de afgesproken uitvoeringsduur als
bedoeld in lid 4 van dit artikel overschrijdt wegens omstandigheden
die hem zijn toe te rekenen, zal Bouwlinie zonder nadere
ingebrekestelling een bedrag van € 100,- per te laat opgeleverde
kalenderdag mogen korten op de overeengekomen prijs voor de
werkzaamheden, dit onverminderd het recht aanvullende
schadevergoeding te eisen, als de daadwerkelijk gelden schade
het boetebedrag overstijgt. Indien per werkonderdeel een
uitvoeringsduur is overeengekomen en ook per werkonderdeel
wordt opgeleverd, dan is het voorgaande van overeenkomstige
van toepassing op deelopleveringen.

8.10

Vanaf de dag van oplevering geldt een onderhoudstermijn van 6
maanden, binnen welke termijn de opdrachtnemer alle aan de dag
tredende en door Bouwlinie geconstateerde gebreken op eerste
aanzegging van Bouwlinie voor eigen rekening en risico zal

herstellen. Ten aanzien van herstelde gebreken gaat opnieuw een
onderhoudstermijn van 6 maanden lopen. De bedoelde
aanzegging van Bouwlinie zal plaatsvinden binnen een redelijke
termijn na constatering van het desbetreffende gebrek.

8.11

Bouwlinie kan van de opdrachtnemer in de opdracht waarvan deze
algemene voorwaarden deel uitmaken, dan wel in de bijzondere
voorwaarden, vragen (aanvullende) garanties te verstrekken op
onderdelen van de werkzaamheden dan wel bepaalde te leveren
producten. Het desbetreffende onderdeel en/of product wordt
alsdan genoemd in de opdracht of de bijzondere voorwaarden,
onder vermelding van de periode waarvoor garantie wordt
afgegeven. De garantie houdt dan in, dat de opdrachtnemer zich
verbindt tijdens de garantieperiode voor zijn eigen rekening en
risico alle ten aanzien van een genoemd werkonderdeel of product
optredende gebreken, welke hem als zodanig door Bouwlinie
worden aangezegd, zo snel mogelijk te zullen herstellen. De
garantietermijn begint te lopen vanaf de afronding van de
desbetreffende werkzaamheden c.q. de levering van het
desbetreffende product en loopt door tot de in de opdracht of de
bijzondere voorwaarden genoemde periode.

8.12

Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, blijft de
opdrachtnemer aansprakelijk voor tekortkomingen en gebreken
in de opgedragen werkzaamheden en daarbij gebruikte producten
gedurende vijf jaren na afloop van de in lid 10 van dit artikel
bedoelde onderhoudstermijn, wanneer Bouwlinie kan aantonen dat
deze tekortkomingen en gebreken het gevolg zijn van
omstandigheden die de opdrachtnemer dan wel zijn hulppersonen
zijn toe te rekenen. Indien tussentijds herstellingen worden
uitgevoerd, gaat voor het herstelde gedeelte alsmede gebreken die
redelijkerwijs bij dat herstel hadden moeten worden meegenomen,
een nieuwe termijn lopen van vijf jaren.

8.13

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke
en andere voorschriften (waaronder CAO’s), welke bij de
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of leveringen
moeten worden nageleefd en zal deze nauwgezet opvolgen.

8.14

In het bijzonder behoort het tot de werkzaamheden van de
opdrachtnemer om zich op de hoogte te stellen van voorschriften
en verordeningen van de ter plaatse van de werkzaamheden of
leveringen bevoegde energiebedrijven en (semi-

)overheidsinstanties. Waar nodig draagt de opdrachtnemer zorg
voor het tijdig verkrijgen van de voor de uitvoering van de
werkzaamheden en/of leveringen noodzakelijke vergunningen,
ontheffingen, keuringscertificaten etc.

8.15

Nog meer in het bijzonder wordt de opdrachtnemer geacht volledig
op de hoogte te zijn van de ter plaatse geldende
(wettelijke/provinciale/gemeentelijke/waterschaps-) bepalingen die
voor de opslag/verpakking/afvoer van afkomende en overtollige
bouw/sloopmaterialen in acht genomen dienen te worden.

8.16

Wanneer er sprake is van (rest-/afval-)materialen die door de
opdrachtnemer niet meer worden gebruikt en die als chemische
afvalstoffen moeten worden beschouwd, dan dienen deze
materialen door en voor rekening van de opdrachtnemer te worden
afgevoerd met inachtneming van de hiervoor geldende (wettelijke)
bepalingen en voorschriften.

8.17

Bij het ontstaan van schade is de opdrachtnemer verplicht tijdig de
nodige maatregelen te nemen tot beperking daarvan.

8.18

De opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor de door hem of
zijn personeel respectievelijk onderopdrachtnemers of zijn
leveranciers toegebrachte directe en indirecte schade aan het
object waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd dan wel aan
eigendommen van Bouwlinie, welke schade ontstaat, voortvloeit
uit, dan wel samenhangt met de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden.

8.19

De opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een geldige en voor
de werkzaamheden en/of leveringen afdoende Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering (WA) ter grootte van minimaal €
2.500.000,-. De polis daarvan alsmede bewijs van premiebetaling
dient de opdrachtnemer desgevraagd te overleggen aan Bouwlinie

8.20

De opdrachtnemer vrijwaart Bouwlinie tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade direct of indirect voortvloeiende
uit of verband houdende met handelen of nalaten van de

opdrachtnemer, door hem gebruikte producten, dan wel personen
voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de opgedragen
werkzaamheden of een deel daarvan uitvoeren. Deze vrijwaring
omvat tevens kosten voor advies en juridische bijstand.

8.21

In de opdracht waarin deze voorwaarden van toepassing worden
verklaard kan Bouwlinie vragen om een geldige en voor de
werkzaamheden afdoende Construction-All-Risk (CAR)verzekering, een en ander volgens nader aan te geven rubrieken,
eigen risico en gedekte sommen.

8.22

De opdrachtnemer verplicht zich om alle medewerking te verlenen,
informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en instructies op te
volgen, die door Bouwlinie op administratief gebied gewenst
worden in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid.

8.23

Een opdracht waarvan deze algemene voorwaarden deel
uitmaken, die betrekking heeft op de uitvoering van
werkzaamheden, wordt verstrekt onder de opschortende
voorwaarde dat Bouwlinie voor de aanvang van de
werkzaamheden door de opdrachtnemer in het bezit wordt gesteld
van verklaringen inzake het betalingsgedrag van de
opdrachtnemer jegens de belastingdienst. Deze verklaringen
mogen niet ouder zijn dan drie maanden en dienen om de drie
maanden opnieuw te worden overlegd.

8.24

Indien Bouwlinie dat aangeeft zal een door Bouwlinie te bepalen
percentage worden gestort op
de G-rekening van de
opdrachtnemer. De BTW wordt verlegd.

8.25

De opdrachtnemer mag bij de uitvoering van werken slechts
gebruik maken van onderopdrachtnemers, indien hij daarvoor de
schriftelijke goedkeuring heeft gekregen van Bouwlinie. Alle voor
het werk in te schakelen onderopdrachtnemers moeten in ieder
geval beschikken over een G-rekening.

8.26

De opdrachtnemer mag bij de uitvoering van werkzaamheden
slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter

beschikking is gesteld, indien hij daarvoor de schriftelijke
goedkeuring heeft verkregen van Bouwlinie.

8.27

De opdrachtnemer verklaart zich bekend met de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en
garandeert Bouwlinie, dat hij en zijn
onderaannemers handelen overeenkomstig de
voorschriften
van deze wet. Bouwlinie is gerechtigd van aanwezigen op de
plaats van
uitvoering van de werkzaamheden naar een geldig
legitimatiebewijs te vragen. De
opdrachtnemer
vrijwaart Bouwlinie voor boetes die Bouwlinie terzake van de
Arbeidsinspectie
opgelegd mocht krijgen. Bouwlinie is
gerechtigd eventuele boetes in te houden op een
aanneemsomtermijn.

8.28

De opdrachtnemer garandeert dat hij zich bij de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden nauwgezet houdt aan alle wetten,
regelgeving en cao’s die in de (arbeids)verhouding met zijn
personeel en anderszins door hem ingeschakelde natuurlijke
personen van toepassing zijn.

8.29

De opdrachtnemer verbindt zich om alle arbeidsvoorwaardelijke
afspraken die relevant zijn in verband met de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden op een inzichtelijke, beknopte en
toegankelijke wijze schriftelijk vast te leggen.

8.30

De opdrachtnemer verschaft desgevraagd de onder artikel 8.29
bedoelde gegevens aan de Opdrachtgever dan wel aan de daartoe
bevoegde instanties en werkt te allen tijde mee aan
controle, audits of loonvalidaties.

8.31

Partijen onderkennen uitdrukkelijk, dat Bouwlinie een eigen
wettelijke taak en verantwoordelijkheid heeft om misstanden van
onderbetaling aan te pakken en daarom direct zal reageren op
signalen uit de gehele keten die bij de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden betrokken is. De opdrachtnemer zal
te allen tijde naar beste vermogen medewerking verlenen aan de
invulling van die verantwoordelijkheid en al het mogelijke doen
om door eigen actie Bouwlinie daarbij te ontlasten.

8.32

Wanneer Bouwlinie met succes mocht worden aangesproken voor
een loonvordering in de keten in verband met werkzaamheden bij
de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, is Bouwlinie
gerechtigd het daarmee gemoeide bedrag direct bij een
eerstvolgende (termijn)betaling in te houden en te verrekenen,
inclusief betalingen voor eventuele nog toekomstige opdrachten.

8.33

Wanneer naar het redelijk oordeel van Bouwlinie zich bij de
opdrachtnemer dan wel door de opdrachtnemer ingeschakelde
derden dusdanige misstanden openbaren ten gevolge
van onderbetaling, dat van Bouwlinie in redelijkheid niet langer kan
worden gevraagd de gegeven opdracht te bestendigen, dan staat
het Bouwlinie vrij de opdracht met onmiddellijke ingang te
beëindigen. Alsdan wordt afgerekend naar de stand van de
werkzaamheden, onder aftrek van door Bouwlinie te lijden schade
(onder andere door herbesteding), alsmede onder aftrek van een
door Bouwlinie in te houden bedrag dat om en nabij gemoeid kan
zijn met eventueel te verwachten loonvorderingen.

8.34

De opdrachtnemer garandeert dat alle wettelijke veiligheids-,
gezondheids- en milieuvoorschriften bij de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden of leveringen in acht zullen worden
genomen en staat te allen tijde in voor de deugdelijkheid en
veiligheid van de hulpwerktuigen, hulpmaterialen e.d.

8.35

De opdrachtnemer is in het bijzonder verplicht na te leven de
Arbeidsomstandhedenwet, het Arbo-besluit, Publicatiebladen,
alsmede voorschriften en aanwijzingen van de Arbeidsinspectie.
De opdrachtnemer dient zich ervan te overtuigen of en in hoeverre
het Bouwprocesbesluit van toepassing is en dient overeenkomstig
het gestelde in dit besluit te handelen. Indien daartoe de
verplichting bestaat volgens het Bouwprocesbesluit, zorgt de
opdrachtnemer voor het opstellen van een veiligheids- en
gezondheidsplan (V&G-plan), dat voldoet aan de eisen van het
Bouwprocesbesluit.

Artikel 9

Auteursrecht

9.1

Indien de opdracht het vervaardigen van ontwerpen en/of adviezen
(daaronder mede begrepen foto’s) omvat, dan garandeert de

opdrachtnemer, dat het uit de verleende opdracht voort-vloeiende
ontwerp of advies door of namens hem origineel is vervaardigd,
alsmede dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en uit
dien hoofde over het ontwerp en/of advies kan beschikken. De
opdrachtnemer vrijwaart in dit verband Bouwlinie in en buiten
rechte tegen alle aanspraken van derden, die, op welke grondslag
dan ook, de opdrachtnemer zijn positie als enig
(auteurs)rechthebbende van het ontwerp en/of advies betwisten.

9.2

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft het auteursrecht
ten aanzien van het uit de opdracht voortvloeiende ontwerp dan
wel advies bij de opdrachtnemer. De eigendom van aan de
opdrachtgever overhandigde exemplaren van het ontwerp en/of
advies gaat op het moment van overhandiging wel over naar
Bouwlinie.

9.3

Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel verkrijgt
Bouwlinie het exclusieve recht het uit de verleende opdracht
voortvloeiende ontwerp en/of advies volledig naar eigen inzicht te
(her)gebruiken en te verspreiden. In geval van
fotografieopdrachten omvat dit recht mede het recht tot hergebruik
van gemaakte foto’s in andere publicaties dan de publicatie(s)
waarvoor de opdracht is verleend. De vergoeding voor dit recht
maakt onderdeel uit van de prijs als bedoeld in artikel 3.1.

Artikel 10

Controle van proeven

10.1

Indien de opdracht (mede) de vervaardiging van drukwerken
omvat, dan zal de opdrachtnemer proeven daarvan te allen tijde
voorafgaand aan de definitieve vervaardiging ter controle aan
Bouwlinie voorleggen. De tijdspanne die wordt geboden voor deze
controle dient redelijk te zijn en passend binnen de voor
(op)levering overeengekomen termijn. Bouwlinie zal de
beoordeelde proeven met bekwame spoed gecorrigeerd of
goedgekeurd aan de opdrachtnemer terugzenden. Correcties
dienen met de grootste zorgvuldigheid te worden verwerkt. Indien
Bouwlinie daarom verzoekt, zullen de aldus aangepaste proeven
wederom ter goedkeuring worden aangeboden. De tweede volzin
van dit artikel is dan overeenkomstig van toepassing.

10.2

Goedkeuring van de in lid 1 van dit artikel bedoelde proeven door
Bouwlinie ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting tot
het leveren van deugdelijk werk. De schade die eventueel ontstaat,
doordat fouten en andere tekortkomingen onopgemerkt zijn
gebleven, wordt door partijen gedra¬gen in de mate waarin hen
dat over en weer kan worden verweten.

Artikel 11

Gegevensverstrekking en geheimhouding

11.1

Indien is overeengekomen, dat Bouwlinie de opdrachtnemer in het
kader van de uitvoering van de opdracht zal voorzien van
informatie, gegevens, informatiedragers, materialen en/of
producten, dan zal Bouwlinie daarvoor met bekwame spoed
zorgen. De opdrachtnemer is gehouden te onderzoeken, of het
aangeleverde klaarblijkelijk fouten, omissies en/of gebreken bevat,
alsmede of dit als zodanig wel geschikt is voor gebruik in verband
met de opge¬dragen werkzaamheden. De opdrachtnemer dient
eventuele aan- of opmer¬kingen terstond schriftelijk te melden aan
Bouwlinie. Wanneer de opdrachtnemer een dergelijke melding
nalaat in een situatie, waarin zij redelijkerwijs daartoe had behoren
over te gaan, is zij voor de gevolgen van haar verzuim
aansprakelijk.

11.2

Indien de opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de
opdracht gegevens en/of informatie onder zich heeft waarvan
Bouwlinie nadrukkelijk heeft aangeduid dat deze privacy-, bedrijfsof publiciteitsgevoelig zijn, dan wel anderszins evident is dat van
een dergelijke gevoeligheid sprake is, zal de opdrachtnemer die
gegevens en/of informatie met de grootste zorgvuldigheid bewaren
en voor zich houden, alsmede ervoor zorgen dat deze binnen de
kring personen blijft die betrokken is bij de uitvoering van de
opdracht. Tenzij anders overeengekomen, zullen de betrokken
gegevens na uitvoering van de werkzaamheden weer in het bezit
worden gesteld van Bouwlinie.

Artikel 12

Verzekeringen

12.1

De opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich
tijdens de uitvoering van de opdracht afdoende verzekerd zal
houden tegen beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid en andere

(wettelijke) aansprakelijkheden die bij de uitvoering van de
opdracht aan de orde kunnen zijn.

12.2

Artikel 13

De opdrachtnemer overlegt op eerste verzoek van Bouwlinie een
gewaarmerkt afschrift van zijn verzekeringspolissen, alsmede
bewijs van premiebetaling.

Overdracht van vorderingen, contractsoverneming, uitbesteding

13.1.

Vorderingen die de opdrachtnemer op Bouwlinie heeft zijn niet
overdraagbaar of vatbaar voor verpanding, tenzij Bouwlinie
daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

13.2

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan uit de opdracht
voortvloeiende rechten en verplichtingen op welke wijze dan ook
over te dragen aan een derde, tenzij Bouwlinie daarvoor
schriftelijke toestemming heeft gegeven, welke toestemming niet
op onredelijke gronden zal worden onthouden. Onder “overdragen”
wordt in dit verband tevens verstaan de overdracht van de
meerderheid van de aandelen van de opdrachtnemer, dan wel de
overdracht van de overwegende zeggenschap in de
opdrachtnemer.

13.3

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zonder schriftelijke
goedkeuring van Bouwlinie delen van de opdracht uit te besteden
aan derden.

Artikel 14

Overige bepalingen

14.1

De opdrachtnemer is nimmer gerechtigd om zijn uit de opdracht
voortvloeiende verplichtingen jegens Bouwlinie om welke reden

dan ook op te schorten, dan wel om enig retentierecht uit te
oefenen op zaken die eigendom zijn van Bouwlinie. Evenmin is de
opdrachtnemer gerechtigd tot enige verrekening.

14.2

Indien voor de uitvoering van een opdracht vergunningen,
ontheffingen dan wel andere goedkeuringen van overheidswege
noodzakelijk zijn, dan zal de opdrachtnemer voor de verkrijging
daarvan voor eigen rekening en risico dienen te zorgen.

14.3

De opdrachtnemer staat ervoor in dat hij, zijn werknemers, dan wel
door hem ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht,
tijdig, volledig en correct zullen voldoen aan alle wettelijke eisen
terzake van veiligheid, gezondheid en milieu, en vrijwaart
Bouwlinie tegen vorderingen van derden in dat verband.

14.4

Deze voorwaarden, alsmede de opdracht waarin naar deze
voorwaarden wordt verwezen, worden beheerst door Nederlands
recht.

Artikel 15

Geschillenbeslechting

15.1

Wanneer tussen Bouwlinie en de opdrachtnemer een verschil van
mening ontstaat in verband met de opdracht, dan zullen partijen in
overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der
minne kan worden opgelost. Wanneer zulks geen reële
mogelijkheid blijkt, zal de meest gerede partij het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.

15.2

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan een geschil
ook worden beslecht door middel van arbitrage, wanneer althans
beide partijen daarmee in een voorkomend geval instemmen.

