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Artikel 3 lid 4 wordt aangevuld met de volgende bepaling:
In afwijking van het voorgaande in dit lid bepaalde is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wel een redelijke schadevergoeding
verschuldigd, met een maximum tot de hoogte van de opdrachtsom, indien Opdrachtnemer de schade voldoende gedetailleerd heeft
aangetoond, deze samenhangen met de Overeenkomst en Opdrachtnemer voldoende schade beperkend heeft gehandeld. Na de
betaling van een schadevergoeding van Opdrachtgever maken partijen nadere afspraken over de afname en de levering van de
reeds door Opdrachtnemer geproduceerde Goederen.
In artikel 4 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Artikel 4 lid 7:
In afwijking van artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 5 is Opdrachtnemer rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten die het
resultaat zijn van zijn inspanningen en werkzaamheden en die niet direct voortkomen uit een idee, opdracht, gegevens,
mededelingen e.a. van Opdrachtgever.
Artikel 5 wordt aangevuld:
In aanvulling op artikel 5.1 geldt voor Opdrachtgever ook de verplichting te waarschuwen voor fouten c.q. gebreken in de door hem
aangeleverde gegevens aan Opdrachtnemer. Partijen treden dan in overleg over de gevolgen hiervan en een mogelijk aanpassing
van de Overeenkomst.
Artikel 6 lid 2 zin: In het laatste geval is Opdrachtgever slechts gehouden de directe schade, niet zijnde vermogens-/
vertragingsschade te vergoeden wordt vervangen door:
In het laatste geval is Opdrachtgever slechts gehouden naar redelijkheid schade te vergoeden, met een maximum tot de hoogte van
de opdrachtsom, indien Opdrachtnemer de schade voldoende gedetailleerd heeft aangetoond, deze samenhangen met de
Overeenkomst en Opdrachtnemer voldoende schade beperkend heeft gehandeld.
Artikel 11 lid 4 zal aanvangen met de navolgende zinsnede:
Indien de geleverde goederen niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, is Opdrachtgever bevoegd de geleverde goederen af te
keuren.
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
Iedere verwijtbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemer, 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 de Opdrachtnemer en een (voorlopige) surseance van betaling, geeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechtelijke 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 ten gevolge
van deze tekortkoming lijdt te vergoeden. Geldelijke schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van boetes van haar Principaal als
gevolg van de tekortkoming van Opdrachtnemer zijn hierbij inbegrepen.
Dit recht geldt onverminderd Opdrachtgevers andere rechten in verband met de tekortkoming behoudens die gevallen waarin dit naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
In artikel 14 lid 2 wordt het zinsdeel “ en in geval naar het oordeel van Opdrachtgever herstel niet mogelijk is, vervangen”,
vervangen door:
en ingeval herstel volgens een onafhankelijke deskundige partij niet mogelijk is, vervangen.
Artikel 15 lid 3 wordt als volgt gewijzigd:
De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor de aanspraken van haar Principalen en/of derden die een relatie hebben tot de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en voor wie Opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde hulppersonen aansprakelijk zou
zijn.
Artikel 15 lid 5 wordt als volgt gewijzigd:
De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever en die een relatie hebben met de aansprakelijkheid en nietnakoming van Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer.
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Artikel 17 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
Opdrachtgever heeft te allen tijde naast beëindiging, zonder rechtelijke tussenkomst en in aanvulling op de in de wet genoemde
gevallen, onder opgave van redenen, de bevoegdheid de Overeenkomst 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. Inzake reeds geleverde en reeds geproduceerde maar nog niet geleverde Goederen en overige kosten die samenhangen
met de productie van deze Goederen zal Opdrachtgever slechts in redelijkheid voldoen, met een maximum tot de hoogte van de
opdrachtsom, indien deze Goederen aan de eisen van de Overeenkomst beantwoorden en de gedetailleerde en onderbouwde
kostenonderbouwing van deze Goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is verstrekt. Over nog niet geleverde Goederen
zullen Partijen alsdan nadere afspraken maken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid het restant van het Werk zelf uit te voeren of
door derde(n) te laten uitvoeren met gebruikmaking van reeds door Opdrachtnemer geleverde Goederen/uitgevoerde Werk en de
door hem geleverde materialen en/of materieel al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.
Artikel 19 lid 4 wordt als volgt aangevuld:
(…) indien dit de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer belemmerd en invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 20 lid 3 wordt als volgt aangepast:
Indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, het wenselijk acht de Goederen op een later dan overeengekomen datum te
leveren is de Opdrachtgever verplicht hieraan gehoor te geven. Opdrachtgever is als gevolg van deze latere levering alleen een
redelijke schadevergoeding verschuldigd, met een maximum tot de hoogte van de opdrachtsom, indien Opdrachtnemer de schade
voldoende gedetailleerd heeft aangetoond, deze samenhangen met de Overeenkomst en Opdrachtnemer voldoende schade
beperkend heeft gehandeld.
Wanneer de Opdrachtgever het, om welke reden dan ook wenselijk acht dat de Goederen op een eerdere dan de overeengekomen
datum worden geleverd, zal Opdrachtnemer in redelijkheid alles in het werk stellen om aan dit verzoek te voldoen.
Artikel 24 lid 1 wordt de zin “In het laatste geval is Opdrachtgever slechts gehouden de directe schade, niet zijnde
vermogens- en vertragingsschade te vergoeden.” vervangen door:
In het laatste geval is Opdrachtgever slechts een redelijke schadevergoeding verschuldigd, met een maximum tot de hoogte van de
opdrachtsom, indien Opdrachtnemer de schade voldoende gedetailleerd heeft aangetoond, deze samenhangen met de
Overeenkomst en Opdrachtnemer voldoende schade beperkend heeft gehandeld.
Aan artikel 24 lid 1 wordt de volgende zin toegevoegd:
(…) behoudens die schade die samenhangt met de aanpassing van de volgorde door Opdrachtgever, de schade door
Opdrachtnemer voldoende gedetailleerd is aangetoond en Opdrachtnemer voldoende schade beperkend heeft gehandeld, met een
maximum tot de hoogte van de opdrachtsom.
Aan artikel 33 wordt het volgende lid gevoegd:
Opdrachtgever zal zorgdragen en is verantwoordelijk voor bewaking en toezicht op het bouwterrein.
Aan de overeenkomst wordt de volgende bepaling gevoegd:
Alle geleverde en nog te leveren Goederen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer
totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft volledig zijn betaald, waarbij Opdrachtnemer erkent dat dit
eigendomsvoorbehoud vervalt bij zaakvorming conform artikel 5:16 van het Burgerlijk Wetboek.
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