ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BOSKALIS NEDERLAND B.V.
Gedateerd: 02-01-2017. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden (hierna ook
wel genoemd: ‘Inkoopvoorwaarden’) worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit
de context anders blijkt:
a. ‘Opdrachtgever’ (ook wel ‘Boskalis’): de gebruiker van deze
Inkoopvoorwaarden, te weten Boskalis Nederland B.V. gevestigd aan
Waalhaven O.z. 85, Havennummer 2204, 3087 BM te Rotterdam, ingeschreven
bij Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24143025 en/of één of
meer van haar dochtermaatschappijen, respectievelijk een combinatie waarin
door die vennootschap(pen) wordt deelgenomen.
b. ‘Opdrachtnemer’: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtgever
producten en/of diensten levert danwel die werkzaamheden voor
Opdrachtgever verricht;
c. ‘Overeenkomst’: de wilsovereenstemming tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer;
d. ‘Principaal’: de partij die met Opdrachtgever een
Hoofdaannemingsovereenkomst heeft gesloten ter zake waarvan (dan wel ter
zake van een onderdeel waarvan) Opdrachtnemer en Opdrachtgever de
Overeenkomst hebben gesloten;
e. ‘Goed’ c.q. ‘Goederen’: alle zaken, werkzaamheden en diensten verband
houdende met de levering deze zaken, werkzaamheden en diensten, voor
zover deze niet vallen onder "Werk";
f. ‘Werk’: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten,
niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met
levering van zaken.
h. ‘Hoofdaannemingsovereenkomst’: de wilsovereenstemming voor de
realisatie van een project tussen Opdrachtgever en Principaal.
1.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van Goederen is
naast het bepaalde in Hoofdstuk I ‘Algemeen deel’, het bepaalde in Hoofdstuk
2 ‘Bijzonder deel: Voorwaarden Inkoop’ van toepassing. Ingeval van
tegenstrijdigheid gaat in dat geval het bepaalde in Hoofdstuk II ‘Bijzonder deel:
Voorwaarden Inkoop’ voor het bepaalde in Hoofdstuk I.
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van werken is naast het
bepaalde in Hoofdstuk I ‘Algemeen deel’, het bepaalde in Hoofdstuk III
‘Bijzonder deel: Voorwaarden (onder)aanneming’ van toepassing. Ingeval van
tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in het bijzondere deel
(Hoofdstuk III) voor het bepaalde in Hoofdstuk I.
HOOFDSTUK I - ALGEMEEN DEEL
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst
waarbij Opdrachtgever betrokken is.
2.2 De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, onder welke benaming dan
ook, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden
overeengekomen.
2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden volledig van kracht.
2.5 Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden en de
(overige) bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de (overige) bepalingen
in de Overeenkomst.
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Onder de Overeenkomst worden, zonder enig recht op bijbetaling, mede
verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van de opdracht tot de
Overeenkomst behoren.
3.2 De Overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen
wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk
tot stand is gekomen.
3.3 Elke Overeenkomst wordt ontbonden indien het Werk opgenomen in de
Hoofdaannemingsovereenkomst, in verband waarmee de Overeenkomst tot
stand is gekomen, geen doorgang vindt.
3.4 Bij uitstel van de aanvang van het Werk, in verband waarmee de
Overeenkomst tot stand is gekomen, blijft Opdrachtnemer tot 2 maanden na het
tijdstip, waarop door hem ingevolge de Overeenkomst de Goederen/het Werk
moesten worden geleverd/aangevangen, aan de Overeenkomst gebonden
zonder dat partijen deswege jegens elkaar tot enige schadevergoeding
gehouden zijn. Opdrachtgever heeft in dit artikel bedoelde geval het recht om
na verloop van deze twee maanden door een enkele schriftelijke kennisgeving
aan Opdrachtnemer de opdracht te annuleren c.q. de Overeenkomst te
ontbinden, zonder deswege ook in dit geval tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
3.5 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-,
kwaliteits- en/of andere voorschriften en/of documenten die niet bij de
Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Opdrachtnemer geacht deze te kennen.
3.6 Opdrachtnemer dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige
verkrijging van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke
toestemmingen, vergunningen of licenties en voor naleving van daarin of
daarbij gestelde voorwaarden. Indien niet wordt voldaan aan enige verplichting
uit dit artikel is uitsluitend Opdrachtnemer aansprakelijk. Opdrachtnemer

vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade en kosten die uit het niet voldoen van
Opdrachtnemer voortvloeien.
Artikel 4 Eigendom materialen, bescheiden, modellen e.d., Industrieel en
intellectueel eigendom en geheimhouding
4.1 Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de
mededelingen, gegevens, opgaven, modellen, gereedschappen e.d., door
Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer
verstrekt, of die, welke Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst heeft
gemaakt of heeft laten maken.
4.2 Opdrachtnemer garandeert dat de (feitelijke) levering en het inzetten van
voor het Werk benodigde materialen en materieel door Opdrachtnemer
geschiedt vrij van huur, pacht, of andere aanspraken van eigendom of gebruik
door derde(n) en dat de inzet hiervan niet wordt ingeperkt door voorwaarden
van derden.
4.3 Opdrachtnemer zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen
etc. die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te maken
van het Goed en/of Werk in schriftelijke vorm aan Opdrachtgever ter
beschikking stellen.
4.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en haar Principaal tegen alle
aanspraken en het uitkeren van schadevergoeding(en) aan derden wegens in
of door het Werk of het Goed veroorzaakte inbreuk op industrieel en
intellectueel eigendom en andere dergelijke rechten van derden, met dien
verstande dat deze vrijwaring niet geldt voor inbreuken die ontstaan bij zaken
die nadrukkelijk door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld..
4.5 Opdrachtgever is rechthebbende op industriële en intellectuele
eigendomsrecht(en) die ontstaan door danwel het gevolg zijn van de uitvoering
van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, zijn personeel of derden die door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
4.6 Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n) van
alle in dit artikel genoemde informatie c.q. gegevens, afkomstig van
Opdrachtgever, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ter
kennis zijn of worden gebracht en die bedrijfsgevoelig zijn, de marktpositie
en/of concurrentiepositie van Opdrachtgever kan verslechteren danwel als
zodanig door Opdrachtgever als nadelige verspreiding van gegevens wordt
beschouwd.
Artikel 5 Onjuistheden en onvolkomenheden in tekeningen e.d.
5.1 Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onjuistheden of
onvolkomenheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde
tekeningen, berekeningen, in de door Opdrachtgever voorgeschreven
constructies en werkwijzen, alsmede in de door haar ter beschikking gestelde
materialen, (hulp)materieel, indien en voor zover deze voor hem kenbaar zijn.
In het geval Opdrachtnemer niet dan wel te laat voldoet aan de in dit artikel
omschreven waarschuwingsplicht verliest hij het recht op enige
schadevergoeding.
Artikel 6 Wijzigingen
6.1 Opdrachtnemer is gehouden om - uitsluitend - op schriftelijk verzoek van
Opdrachtgever alle veranderingen in de Overeenkomst uit te voeren, die
technisch mogelijk zijn. Wanneer een dergelijk verzoek een wijziging in de prijs
en/of levertijd met zich meebrengt, wordt deze wijziging door de
Opdrachtnemer ten spoedigste doch uiterlijk binnen één week schriftelijk aan
de Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Na de hiervoor genoemde termijn vervalt
het recht op enige aanpassing van de prijs en/of levertijd.
6.2 Leidt de wijziging in de Overeenkomst tot een nieuwe prijs en/of levertijd,
dan heeft Opdrachtgever het recht om ongewijzigde, dan wel een voor haar
aanvaardbare gewijzigde uitvoering van de Overeenkomst te verlangen dan wel
de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het laatste
geval is Opdrachtgever slechts gehouden de directe schade, niet zijnde
vermogens-/vertragingsschade te vergoeden.
Artikel 7 Verbod tot het doen van aanbiedingen e.d. aan Principaal
Opdrachtnemer zal zich, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever, algeheel onthouden van het rechtstreeks of door
tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de
Principaal van Opdrachtgever betreffende leveringen en/of zaken die te
beschouwen zijn als een uitbreiding of wijziging van het Werk van
Opdrachtgever.
Artikel 8 Certificaten e.d.
8.1 Indien in de Overeenkomst certificaten, attesten en/of instructieboeken
worden verlangd, zal Opdrachtnemer deze ten spoedigste, doch uiterlijk binnen
2 weken na levering van de Goederen/oplevering van het Werk, in het bezit van
Opdrachtgever stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de
betaling op te schorten totdat deze door haar zijn ontvangen.
8.2 Op eerste verzoek van Opdrachtgever levert Opdrachtnemer – voor zijn
rekening – over het jaar waarin de werkzaamheden onder de Overeenkomst
hebben plaatsgevonden aan Opdrachtgever de CO2-emissie-inventaris (‘CO2footprint’) van zijn bedrijf aan met betrekking tot scope 1 en 2. Deze CO2footprint dient te voldoen aan ISO 14064-1 en/of het Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protocol). Bij de CO2-footprint verstrekt Opdrachtnemer een certificaat
van de CO2-Prestatieladder op niveau 3 of hoger of een verificatieverklaring
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van een certificerende instelling die minimaal voldoet aan de eisen zoals
gesteld in ISO 14064-3.
Artikel 9 Prijzen
9.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast voor duur van de
Overeenkomst, luiden in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op
de (op)leveringscondities als vermeld in de artikelen 20, 21 en 24 van deze
Inkoopvoorwaarden.
Artikel 10 Uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer
10.1 Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst
onverwijld de instructies en aanwijzingen op te volgen die door of namens
Opdrachtgever worden gegeven.
10.2 Uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst dient door
Opdrachtnemer te geschieden volgens de planning van Opdrachtgever en
zodanig dat de werkzaamheden van Opdrachtgever en/of derden niet worden
verstoord.
10.3 Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat zijn aanwezigheid en de
aanwezigheid van zijn personeelsleden en/of door hem ingezette personen en
materieel op het terrein en/of in de gebouwen van Opdrachtgever geen
belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden
van Opdrachtgever.
10.4 Door Opdrachtnemer in te schakelen onderaannemers dienen schriftelijk
aangemeld te worden bij Opdrachtgever en door Opdrachtgever goedgekeurd
te worden alvorens zij uitvoering kunnen geven aan werkzaamheden.
Opdrachtgever kan hieraan voorwaarden stellen.
Artikel 11 Keuring
11.1 Opdrachtgever, haar Principaal of een door haar of haar Principaal
aangewezen derde, hebben te allen tijde het recht de Goederen/het (in
uitvoering zijnde) Werk te inspecteren, te keuren of te beproeven, waar deze
zich ook bevinden. De resultaten van inspectie, keuring of beproeving of het
nalaten daarvan ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten
Overeenkomst.
11.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever tijdig over de plaats en het
tijdstip, waarop een Goed/(een onderdeel van) het Werk gereed is voor een
inspectie, keuring of beproeving en verschaft daarbij alle relevante gegevens.
11.3 De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving zijn voor
rekening van Opdrachtnemer, uitgezonderd de kosten van het personeel van
Opdrachtgever, haar Principaal of de desbetreffende aangewezen derde. Bij
uitstel of herhaling van een inspectie, keuring of beproeving komen de kosten
die hiermee gemoeid zijn voor rekening van degene aan wie het uitstel of
herhaling is toe te rekenen.
11.4 In het geval Goederen en/of (een onderdeel van) het Werk worden
afgekeurd zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan, onder opgaaf van
redenen, onverwijld in kennis stellen. In dat geval is Opdrachtnemer,
onverminderd hetgeen in artikel 17 van deze Inkoopvoorwaarden is bepaald en
onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot vergoeding van de
hierdoor ontstane schade en kosten, gehouden de afgekeurde Goederen en/of
het afgekeurde (onderdeel van het) Werk binnen een door Opdrachtgever te
stellen termijn op zijn kosten te herstellen of te vervangen.
11.5 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het recht de geleverde
Goederen/het uitgevoerde (onderdeel van het) Werk ook voordat inspectie,
keuring of beproeving plaats vindt te gebruiken respectievelijk in gebruik te
nemen.
Artikel 12 Betaling
12.1 De betalingen zullen geschieden nadat, voor zover van toepassing, aan
alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de Goederen zijn geleverd (en eventueel goedgekeurd) overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 11, 20 en 21 van deze Inkoopvoorwaarden, dan wel
het Werk of het onderdeel daarvan, waarop een (termijn)betaling betrekking
heeft, is opgeleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van deze
Inkoopvoorwaarden;
b. door de Opdrachtgever een factuur is ontvangen die vergezeld gaat met een
door een gemachtigde van Opdrachtgever voor akkoord getekende bon en alle
voor Opdrachtgever daarbij verder benodigde gegevens.
12.2 Nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal Opdrachtgever,
behoudens haar toekomende (opschortings)rechten, de betaling doen binnen
de in de Overeenkomst genoemde termijn dan wel bij gebreke van een zodanig
overeengekomen termijn binnen 45 dagen na dat tijdstip.
12.3 Indien op de Overeenkomst de Ketenaansprakelijkheid (Invorderingswet)
van toepassing is, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om in door haar te
bepalen gevallen een door haar te bepalen gedeelte van de prijs te betalen
hetzij via de geblokkeerde rekening (G-rekening) van Opdrachtnemer, hetzij
rechtstreeks aan de betreffende instanties. Door een dergelijke betaling is
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer voor deze bedragen geheel gekweten,
onverminderd het bepaalde in artikel 35 van deze Inkoopvoorwaarden.
Artikel 13 Tekortkoming
Iedere tekortkoming die in aard en omvang zodanig is dat de voortgang van de
Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verstoord wordt, waarbij onder
tekortkoming in ieder geval wordt verstaan een faillissement van
Opdrachtnemer danwel een (voorlopige) surseance van betaling, in de
nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever het
recht de opdracht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen, danwel te ontbinden overeenkomstig het
bepaalde in artikel 17 van deze Inkoopvoorwaarden en/of Opdrachtnemer te

verplichten de schade die Opdrachtgever lijdt te vergoeden. Geldelijke schade
die Opdrachtgever lijdt als gevolg van boetes van haar Principaal als gevolg
van een tekortkoming van Opdrachtnemer zijn hierbij inbegrepen. Dit recht
geldt ongeacht de ernst van de tekortkoming en onverminderd Opdrachtgever’s
andere rechten in verband met de tekortkoming behoudens in die gevallen
waarin dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.
Artikel 14 Garantie
14.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het Werk c.q. de geleverde Goederen
beantwoorden aan de Overeenkomst.
14.2 Opdrachtnemer zal voor zijn rekening alle gebreken, die de
Goederen/(een onderdeel van) het Werk na de (op)levering vertonen,
onverwijld en in overleg met Opdrachtgever herstellen, en in geval naar het
oordeel van Opdrachtgever herstel niet mogelijk is, vervangen, tenzij
Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze Inkoopvoorwaarden of
uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen.
14.3 In geval Opdrachtnemer het gebrek niet onverwijld en/of niet behoorlijk
wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, heeft
Opdrachtgever het recht het ter zake nodige op kosten van Opdrachtnemer uit
te voeren of te laten uitvoeren. Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik
maakt, zal zij Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor schade die direct of
indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst of enig andere contractuele
of niet-contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.
15.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten die door
gebreken aan goederen worden toegebracht aan of die hij en/of de voor hem
werkzame (rechts)personen en/of vennootschappen of de door (één van) hen
direct of indirect tewerk gestelden toebrengen aan Opdrachtgever en/of
(rechts)personen, werkzaam voor of bij Opdrachtgever en/of derden, waaronder
begrepen de Principaal van Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft een
gelijke aansprakelijkheid voor alle schade en kosten, die zaken zoals materieel,
werktuigen, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. bij de Opdrachtnemer en de
hiervoor genoemden in gebruik, alsmede materialen voor de uitvoering van de
opdracht gebruikt, toebrengen aan de in de eerste zin genoemde kring van
(rechts)personen en/of vennootschappen.
15.3 De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van haar
Principalen en/of derden voor welke Opdrachtnemer of de door haar
ingeschakelde hulppersonen aansprakelijk zijn te houden, hoe ook genaamd.
15.4 Opdrachtgever accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schadeuitsluiting van de Opdrachtnemer.
Opdrachtgever wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting
uitdrukkelijk van de hand. De Opdrachtnemer aanvaardt deze afwijzing hiermee
uitdrukkelijk. De inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever prevaleren te allen
tijde boven de voorwaarden van Opdrachtnemer.
15.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever als
gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtnemer komen ten laste van de
Opdrachtnemer.
15.6 Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld
van Opdrachtgever, is Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan
zaken van de Opdrachtnemer, zijn personeelsleden, zijn ondergeschikten als
bedoeld in artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek of zijn niet-ondergeschikten als
bedoeld in artikel 6:171 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 16 Verzekeringen
16.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich ter afdekking van de met het Werk
verbonden risico’s adequaat (primair) te verzekeren en gedurende het Werk
adequaat verzekerd te houden. De Opdrachtnemer heeft de plicht op eerste
verzoek van Opdrachtgever inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
16.2 De Opdrachtnemer zal alle Goederen en/of Werken, die hij van
Opdrachtgever onder zich krijgt uit hoofde van de overeenkomst, verzekeren
tegen alle schade tenzij contractueel anders is overeengekomen.
Artikel 17 Gehele of gedeeltelijke beëindiging en ontbinding
17.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst en in
aanvulling op de in de wet genoemde gevallen, onder opgave van redenen, de
bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen
of te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de
Opdrachtnemer, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Opdrachtgever heeft de
mogelijkheid bij gedeeltelijke beëindiging of ontbinding het restant van het
reeds door Opdrachtnemer gerealiseerde Werk zelf uit te voeren of door
derde(n) te laten uit voeren met gebruikmaking van reeds door Opdrachtnemer
geleverde Goederen / uitgevoerd Werk en de door hem geleverde materialen
en materieel al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke
vergoeding.
17.2 De vorderingen, die Opdrachtgever ten gevolge van de beëindiging of
ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar
eventuele vordering tot de vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en
geheel opeisbaar.
Artikel 18 NINA (No Injuries, No Accidents)
18.1 Opdrachtgever hanteert het veiligheidsregime “NINA” (No Injuries, No
Accidents). Opdrachtnemer is gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
onderworpen aan het veiligheidsregime “NINA” en draagt er zorg voor dat al
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zijn personeel op de hoogte is van en zich zal gedragen naar het
veiligheidsregime “NINA”. Het veiligheidsregime “NINA” kan worden
geraadpleegd op de website www.boskalis.com.
Artikel 19 Diversen
19.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der
partijen als zodanig worden beschouwd - verband houdende met de
Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden zullen worden beslecht
door arbitrage. In geval van een geschil inzake aanneming van werk vindt deze
arbitrage plaats overeenkomstig de regelen beschreven in de Statuten van de
Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze luiden 3 maanden voor de dag
van totstandkoming van de Overeenkomst. Deze bepaling laat onverlet de
bevoegdheid van partijen om bij de bevoegde burgerlijke rechter in kort geding
alsmede voor het nemen van conservatoire maatregelen een zaak aanhangig
te maken, alsmede om in onderling overleg per individueel geschil overeen te
komen dat dit in eerste aanleg zal worden beslecht door de ter zake bevoegde
burgerlijke rechter, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of
cassatie, zomede de bevoegdheid van Opdrachtgever om een geschil te doen
beslechten op de wijze zoals in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en
haar Principaal is voorzien ten aanzien van eventuele geschillen tussen
Opdrachtgever en haar Principaal.
19.2 Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Opdrachtnemer
aldaar woonplaats heeft dan wel aldaar gevestigd is.
19.3 Deze Inkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via de website
http://nederland.boskalis.com en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Bij versies van deze Inkoopvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands
prevaleert de Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze Inkoopvoorwaarden
zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden
toegezonden.
19.4 De Opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en/of (een
dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever te
melden.
HOOFDSTUK II - BIJZONDER DEEL: VOORWAARDEN INKOOP
Artikel 20 Levering en (leverings)termijnen
20.1 De levering geschiedt "Delivered Duty Paid" (DDP) conform “Incoterms
2010” op een in de Overeenkomst vermelde plaats.
20.2 Door de overschrijding van leveringstermijnen zal Opdrachtnemer zonder
dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.
20.3 Indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, het wenselijk acht de
Goederen op een later dan de overeengekomen datum te laten leveren is de
Opdrachtnemer verplicht hieraan gehoor te geven zonder dat hiervoor enige
schadevergoeding verschuldigd is. Wanneer de Opdrachtgever het, om welke
reden dan ook, wenselijk acht dat de Goederen op een eerdere dan de
overeengekomen datum worden geleverd zal de Opdrachtnemer alles in het
werk stellen om aan dit verzoek te voldoen.
Artikel 21 Transport en lossing
21.1 Het transport en het lossen van Goederen geschiedt voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer.
21.2 Direct bij het lossen van de Goederen dient Opdrachtnemer een
afleveringsbon aan te bieden, teneinde die door een daartoe vanwege
Opdrachtgever gemachtigde voor akkoord te doen ondertekenen.
Ondertekening van de afleveringsbon impliceert geen goedkeuring van de
geleverde Goederen en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten
Overeenkomst, in het bijzonder deze Inkoopvoorwaarden.
Artikel 22 Emballage
22.1 Opdrachtnemer zal de Goederen behoorlijk verpakken. Hij is aansprakelijk
voor schade en kosten, veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of
beschadiging en/of vernieling van deze verpakking.
22.2 Opdrachtnemer zal de eventuele emballage van de Goederen op eerste
verzoek van Opdrachtgever terugnemen en daartoe op zijn kosten bij
Opdrachtgever ophalen, onder gelijktijdige restitutie van de door
Opdrachtnemer voor deze emballage aan haar in rekening gebrachte kosten.
HOOFDSTUK III - BIJZONDER DEEL: VOORWAARDEN
(ONDER)AANNEMING
Artikel 23 Vertegenwoordiging
23.1 Voorafgaand aan het Werk zal elke partij een vertegenwoordiger
benoemen, die gemachtigd is om voor en namens de partij die hij
vertegenwoordigt te handelen in alle zaken die betrekking hebben op het Werk.
De vertegenwoordiger dient voortdurend op redelijke tijden beschikbaar te zijn
om zijn taken in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren.
23.2 De vertegenwoordiger mag zijn taken geheel of ten dele delegeren aan
een daartoe benoemde plaatsvervanger. De voorwaarden waaronder dienen
vooraf aan de andere partij te worden gemeld.
23.3 Opdrachtnemer heeft, na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever, het
recht haar vertegenwoordiger te vervangen.

Artikel 24 Aanvang en oplevering van Werk en termijnen
24.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de planning aan te passen.
Ingeval een dergelijke wijziging van de planning tot gevolg heeft dat
Opdrachtnemer vóór het overeengekomen tijdstip het Werk dient op te leveren,
zal hij alles in het werk stellen om het Werk overeenkomstig de aangepaste
planning uit te voeren. Ingeval deze wijziging van de planning tot gevolg heeft
dat Opdrachtnemer het Werk na het overeengekomen tijdstip dient op te
leveren, is hij verplicht het Werk overeenkomstig de aangepaste planning uit te
voeren. In het laatste geval is Opdrachtgever slechts gehouden de directe
schade, niet zijnde vermogens-/vertragingsschade te vergoeden Opdrachtgever
heeft voorts het recht, om wat voor reden dan ook, de volgorde van de uit te
voeren werkzaamheden of (op) te leveren onderdelen van het Werk te wijzigen,
zonder dat zij deswege tot vergoeding van schade en kosten is gehouden.
24.2 Opdrachtnemer wordt geacht het Werk te hebben opgeleverd op de datum
waarop Opdrachtgever van haar Principaal schriftelijk de mededeling heeft
gekregen dat het Werk overeenkomstig de Hoofdaannemingsovereenkomst is
goedgekeurd c.q. aanvaard danwel bij afwezigheid van een
Hoofdaannemingsovereenkomst Opdrachtgever zelfstandig deze aanvaarding
schriftelijk verstrekt.
Artikel 25 Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer
25.1 De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de
werkzaamheden berust bij Opdrachtnemer.
25.2 Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de door zijn
personeel te verlenen diensten deskundig, op vakbekwame wijze en
ononderbroken zullen worden uitgevoerd en dat het personeel voldoet en zal
blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding,
deskundigheid en ervaring.
Artikel 26 Kabels, buizen en leidingen
26.1 Opdrachtnemer zal zich bij grondwerkzaamheden tijdig van tevoren
vergewissen van de ligging van kabels, buizen en leidingen en in verband
daarmee tijdig contact opnemen met de daartoe geëigende instanties, voorts
alle maatregelen nemen waardoor schade aan die kabels, buizen en leidingen
kan worden voorkomen en voldoen aan alle (wettelijke) verplichtingen .
26.2 Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van het bepaalde in het
voorgaande lid van dit artikel veroorzaakte schade en kosten aan
Opdrachtgever vergoeden. Hij vrijwaart Opdrachtgever daarnaast voor alle
aanspraken van derden te dezer zake.
Artikel 27 Werktijden, schafttijden en vakantieperioden
De werktijden, schafttijden en vakantieperioden van de werknemers van
Opdrachtnemer dan wel van door Opdrachtnemer ingeleend personeel zijn,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelijk aan de
werktijden, schafttijden en vakantieperioden zoals die zijn vastgesteld door
Opdrachtgever.
Artikel 28 Wet arbeid vreemdelingen en identificatie
28.1 Indien Opdrachtnemer voornemens is voor het Werk vreemdelingen - in de
zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) - als arbeidskrachten in te zetten,
dient Opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden, naast de
verplichtingen ten aanzien van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de
volgende documenten in zijn dossier te houden:
a) van arbeidskrachten uit de Europese Economische Ruimte en
Zwitserland:
- een afschrift van de controle op geldig identiteitsbewijs;
- indien van toepassing: een zogenaamde E101- verklaring, geldig voor
Nederland.
b) van arbeidskrachten buiten de Europese Economische Ruimte:
- ingescande kopie geldig identiteitsdocument;
- een tewerkstellingsvergunning geldig voor Nederland.
28.2 Opdrachtnemer dient zich te houden aan, en zijn werknemers te wijzen op,
alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht en Wav.
28.3 Opdrachtnemer dient zijn werknemers die gelden als vreemdelingen in de
zin van de Wav er op te wijzen dat zij zich op hun eerste werkdag met hun
originele en geldige identiteitsdocument bij Opdrachtgever dienen te melden.
Opdrachtgever zal alsdan de haar reeds overlegde kopieën van de
identiteitsdocumenten verifiëren.
28.4 Opdrachtnemer is ermee bekend en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan
zijn arbeidskrachten dat Opdrachtgever steekproefsgewijs periodieke controles
kan uitvoeren naar de aanwezigheid van identiteitsdocumenten en
tewerkstellingsvergunningen. Opdrachtnemer is er voorts mee bekend dat door
hem tewerkgestelde personen van wie de vereiste informatie ontbreekt, de
toegang tot het Werk zal worden ontzegd. Voor zover Opdrachtgever hierdoor
schade (in tijd en geld) lijdt, zal deze schade volledig op Opdrachtnemer
worden verhaald.
28.5 Het gestelde in dit artikel geldt niet alleen ten aanzien van de eigen
werknemers van Opdrachtnemer maar geldt tevens voor zover Opdrachtnemer
werknemers inleent dan wel anderszins werknemers van derden betrekt.
28.6 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden
als gevolg van het feit dat Opdrachtnemer zich niet houdt aan het bepaalde in
dit artikel.
28.7 Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of enig ander orgaan, komen
boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. De
Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden
dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
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(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Artikel 29 Weekrapporten en besprekingen
29.1 Opdrachtnemer is verplicht wekelijks bij Opdrachtgever, haar Principaal of
de directie van het Werk, een door hem gedagtekend en ondertekend rapport
in te dienen, bevattende een opgave omtrent de op het Werk aangevoerde
materialen, de stand van het Werk, de personalia van de werknemers, die in de
betreffende week in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn
geweest onder opgave van de dagen waarop en het aantal uren dat zij
werkzaam zijn geweest, en voorts zodanige verdere mededelingen als door
hem nodig, of door Opdrachtgever wenselijk worden geacht.
29.2 Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van Opdrachtgever aanwezig te
zijn bij besprekingen omtrent de uitvoering en de voortgang van het Werk.
Artikel 30 (Hulp)materialen, materieel, gereedschappen, bedrijfskleding
30.1 Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor alle (hulp)materialen,
materieel, gereedschappen, bouwplaatsonderkomens en bedrijfskleding daaronder begrepen helmen - die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst
nodig heeft. In geval Opdrachtnemer (hulp)materialen, materieel,
gereedschappen, bouwplaatsonderkomens of bedrijfskleding van
Opdrachtgever gebruikt, is hij verplicht dit/deze terug te geven in de staat
waarin hij dit/deze heeft ontvangen zodra dit mogelijk is. Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor alle schade, die hieraan door welke oorzaak dan ook zijn
ontstaan gedurende de tijd dat deze door Opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld.
30.2 Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor transport op het terrein
of door en in het object van het Werk.
30.3 De kosten van verbruik van gas, water en elektriciteit, alsmede eventuele
verschuldigde precario, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 31 Wijzigingen
31.1 Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in de vorm, de aard en de inhoud
of de omvang van het Werk, of een deel daarvan, te verlangen ook als dit
meer- of minderwerk met zich meebrengt. De gevolgen van deze wijzigingen
zullen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid,
gerelateerd aan de normen die ten grondslag liggen aan de Overeenkomst,
worden overeengekomen.
31.2 Voor meer of gewijzigd Werk is uitsluitend betaling verschuldigd, indien
daartoe een schriftelijke opdracht door Opdrachtgever is gegeven.
Artikel 32 Kwaliteitsborging en inspectie
32.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en zal
aantonen dat het gewenste niveau is bereikt. Door of namens Opdrachtgever
zullen er keuringen kunnen worden uitgevoerd, zo vaak en waar ook
Opdrachtgever dit verlangt.
32.2 Opdrachtnemer zal alle materialen, werktuigen, gereedschappen,
machines, installaties en andere middelen of producten nodig voor de
uitvoering van het Werk, geleverd door of via Opdrachtgever, bij het ter
beschikking stellen op het terrein controleren op hun geschiktheid voor een
goede en veilige uitvoering van het Werk.
32.3 Indien Opdrachtnemer vaststelt dat een van deze Goederen hem niet in
de geschikte staat wordt afgeleverd, zal hij de vertegenwoordiger van
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Laat Opdrachtnemer
dit na, dan wordt hij geacht deze Goederen in geschikte staat te hebben
ontvangen.
32.4 Opdrachtgever zal te allen tijde toegang hebben tot de plaats van de
werkzaamheden en op elk ogenblik de werkzaamheden en de gebruikte
materialen kunnen inspecteren. Opdrachtnemer zal alle nodige maatregelen
nemen om die toegang en inspectie te vergemakkelijken.
Artikel 33 Opslag, afval en milieu
33.1 Opdrachtnemer mag niet meer materiaal op het terrein van het Werk
opslaan dan nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de Overeenkomst.
De door Opdrachtnemer en/of derden op het terrein van het Werk opgeslagen
Goederen zijn voor risico van Opdrachtnemer.
33.2 Opdrachtnemer zal dagelijks al het vuilafval, overtollige materialen en
stoffen van het terrein doen verwijderen. Indien is overeengekomen, dat door
Opdrachtgever een afvalcontainer ter beschikking wordt gesteld, zal
Opdrachtnemer dagelijks dit vuil, afval en deze overtollige materialen en stoffen
in deze afvalcontainer deponeren.
33.3 Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor naleving van de
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst geldende milieuvoorschriften. Hij zal
de Overeenkomst zodanig uitvoeren, dat schade aan grond, water en/of lucht te
allen tijde wordt vermeden. Hij zal alle door niet-naleving van de hiervoor
bedoelde milieuvoorschriften en anderszins aan grond, water en/of lucht
veroorzaakte schade en kosten aan Opdrachtgever vergoeden en vrijwaart
Opdrachtgever voor aanspraken van derden te dezer zake.

Artikel 35 Ketenaansprakelijkheid
35.1 Indien op de Overeenkomst de Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel
van de Invorderingswet) van toepassing is, dient Opdrachtnemer aan alle uit
deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen, waaronder verplichtingen tot
afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.
35.2 Opdrachtnemer is verplicht, op elk door Opdrachtgever gewenst moment,
aan haar inzicht te geven in de originele bescheiden waaruit blijkt dat
Opdrachtnemer inderdaad aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen
heeft voldaan c.q. voldoet. Opdrachtgever heeft het recht van deze bescheiden
fotokopieën te maken en deze voor haarzelf te behouden.
35.3 Opdrachtnemer is verplicht voor of bij het sluiten van de Overeenkomst,
alsmede tijdens de uitvoering van het Werk telkens na verloop van 4 weken en
voorts telkens wanneer Opdrachtgever daar om vraagt, aan Opdrachtgever te
verstrekken een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de
Bedrijfsvereniging en inzake zijn afdracht van loonbelasting. Deze verklaring
dient telkens van recente datum te zijn.
35.4 Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst direct geheel of
gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 17 van
deze Inkoopvoorwaarden, zonder deswege tot vergoeding van schade en
kosten gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten,
indien Opdrachtnemer enige hiervoor bedoelde verplichting niet naleeft, indien
de in lid 3 van dit artikel bedoelde verklaring wordt of is geweigerd, of indien uit
die verklaring of anderszins blijkt dat Opdrachtnemer nalatig is in de afdracht
van premies en/of loonbelasting, of hem daarvoor uitstel van betaling is
verleend.
35.5 Opdrachtnemer zal alle door niet naleving van de in dit artikel opgenomen
verplichtingen veroorzaakte schade en kosten aan Opdrachtgever vergoeden
en Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter deze zake.
35.6 Ingeval Opdrachtgever op enig moment premies sociale verzekering en/of
loonbelasting, verschuldigd door Opdrachtnemer of (een) na hem komende
onderaannemer(s), heeft moeten betalen, heeft zij ten belope van het gehele
door haar betaalde bedrag verhaal op Opdrachtnemer, onverminderd het in het
vorige lid van dit artikel bepaalde. De vordering van Opdrachtgever wordt
vermeerderd met de wettelijke rente van het bedrag, dat door haar deze
premies en/of belasting zijn betaald.
35.7 Opdrachtgever heeft het recht te eisen dat Opdrachtnemer de gelden op
een geblokkeerde rekening (G-rekening) de daarmee gemoeide bedragen in te
houden en deze, na aanzegging aan Opdrachtnemer, hetzij te storten op een
geblokkeerde rekening (G-rekening), hetzij aan de respectievelijke voor inning
verantwoordelijke instanties af te dragen. In zodanig geval is Opdrachtgever
voor de door haar betaalde bedragen jegens Opdrachtnemer gekweten.
Artikel 36 Tussentijdse beëindiging in onvoltooide staat
36.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, zonder
opgaaf van redenen, tussentijds in onvoltooide staat te beëindigingen met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen door middel van
een aangetekend verzonden schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer. In
dat geval heeft de wederpartij recht op vergoeding zoals in lid 2 van dit artikel
wordt genoemd.
36.2 In geval van een zodanige beëindiging is Opdrachtgever uitsluitend
gehouden Opdrachtnemer te betalen voor het uitgevoerde deel van het Werk
en de extra kosten en uitgaven waarvan Opdrachtnemer kan aantonen dat zij
ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan.
Artikel 37 Eindafrekening
Opdrachtnemer zal binnen 30 dagen na oplevering van het Werk zijn
vorderingen op Opdrachtgever bij haar indienen, indien en voor zover de
uitvoering van het Werk heeft meegebracht, dat de eindafrekening afwijkt van
het in de Overeenkomst bepaalde bedrag, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk
schriftelijk instemt met een langere termijn. Opdrachtgever is niet gehouden tot
betaling van enige factuur, die Opdrachtnemer na de hiervoor bedoelde termijn
heeft ingediend.
Artikel 38 Onderhoudstermijn
De bepalingen van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en haar Principaal
betreffende de onderhoudsperiode en de onderhoudstermijn gelden evenzeer
in de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, onverminderd
hetgeen in artikel 14 van deze Inkoopvoorwaarden is bepaald.
Artikel 39 Kettingbeding
Indien Opdrachtnemer bij onderaanneming een (deel) van het Werk aan een
derde partij c.q. zelfstandige hulppersoon wenst door te leggen of indien
Opdrachtnemer van een derde partij arbeidskrachten worden ingeleend, zijn
deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing en legt hij alle
bepalingen en verplichtingen uit deze Inkoopvoorwaarden jegens
Opdrachtgever, met nadruk de bepalingen uit artikelen 34 en 35, bij wijze van
kettingbeding annex derdenbeding aan deze derde op.

Artikel 34 cao / Wet aanpak schijnconstructies
34.1 Opdrachtnemer is verplicht bij de realisatie van het Werk de geldende weten regelgeving op het gebied van loontarieven en –betalingen, waaronder de
cao’s na te leven. Opdrachtnemer informeert de vakorganisaties en/ of
bevoegde instanties over eventuele onderbetaling.
34.2.Indien Opdrachtgever op grond van 7:616b BW aansprakelijk is c.q. wordt
gesteld voor niet of niet volledig betaald loon, komen de uit hoofde van die
aansprakelijkheid door de Opdrachtgever te betalen vergoedingen en alle
overige kosten die Opdrachtgever uit die hoofde moet maken voor rekening van
Opdrachtnemer.
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