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Artikel 1 Offe

Artikel 1 Offerte

Artikel 1 Off

Soort
 Schriftelijke of elektronische offerte, tenzij spoedeisende omstandigheden.
Soort
 Soort
Schriftelijke of elektronische offerte, tenzij spoedeisende omstandigheden.

›

Schriftelijke of elektronische offerte, tenzij spoedeisende
omstandigheden.

Inhoud

Inhoud

 Plaats en omschrijving
Inhoud
›
Plaats en omschrijving
 Ontwerpgegevens

Plaats
en
omschrijving
Ontwerpgegevens
 ›Tijdstip
van
aanvang
 ›Ontwerpgegevens
Tijdstip
van aanvang
 Prijsvormingsmethode
 ›Tijdstip
van
aanvang
Prijsvormingsmethode
 Aanneemsom
of;
 Prijsvormingsmethode
 Regie
en;
 Aanneemsom
of;
 Aanneemsom of;
 Verschuldigde
omzetbelasting
 Regie en;
 Regie en;
 Betaling
aanneemsom
of prijs o.b.v. regie
 van
Verschuldigde
omzetbelasting
 Verschuldigde
omzetbelasting
 Toepassing van algemene voorwaarden
Betaling
van aanneemsom
prijs regie
o.b.v. regie
 ›Betaling
van aanneemsom
of prijsofo.b.v.
Toepassing
van algemene
voorwaarden
 ›Toepassing
van algemene
voorwaarden
Eigendom

Eigendom

›
Tekeningen,
technische
omschrijvingen,
ontwerpen
en berekeningen,
 Tekeningen,
technische
omschrijvingen,
ontwerpen
en
berekeningen,
die
door
de
aannemer
zijn
gemaakt,
blijven
die door de aannemer zijn gemaakt, blijven eigendom van de
eigendom
van de aannemer.
aannemer.
 Het
niet istoegestaan
om deze
aan derden
te
› is Het
niet toegestaan
omstukken
deze stukken
aan derden
te overhandigen.
overhandigen.
›
Als de opdracht niet wordt verleend, dienen de stukken binnen 14
 Als de opdracht niet wordt verleend, dienen de stukken binnen 14
dagen te worden teruggezonden aan de aannemer, op kosten van
dagen te worden teruggezonden aan de aannemer, op kosten van
opdrachtgever.
opdrachtgever.
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Artikel 2

 otstandkoming en inhoud
T
overeenkomst
Totstandkoming

Artikel 2 Totstandko
Artikel 2 Totstandko

Totstandkoming
 Aanvaarding offerte van aannemer
Totstandkoming
 Schriftelijke
Aanvaardingovereenkomst
offerte van aannemer

› Schriftelijke
Aanvaarding
offerte van aannemer
overeenkomst
 Mondelinge opdracht
› Mondelinge
Schriftelijke
overeenkomst
opdracht
 Partijen zijn
pas aan een mondelinge opdracht gebonden als de opdrachtgever
›
opdracht
Mondelinge
Partijen zijn
pasde
aanmondelinge
een mondelinge
opdracht gebonden als de opdrachtgeve
bevestiging
van
opdracht.
mondelinge
opdracht.
 bevestiging
Partijen zijnvan
pasde
aan
een mondelinge
opdracht gebonden als de

opdrachtgever niet tegen de opdracht is ingegaan, binnen 14
werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de
mondelinge opdracht.

Inhoud
Inhoud
 Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn genoemd, maken geen ond
 Alle De
werkzaamheden
die niet de
in de
overeenkomst
zijn genoemd,
maken
geen ond
aannemer informeert
opdrachtgever
voorafgaand
of bij
het sluiten
van
Inhoud
 overeenkomst.
De aannemer informeert de opdrachtgever voorafgaand of bij het sluiten van
›
Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn genoemd,
overeenkomst.
 Werkzaamheden
en kosten voor de opdrachtgever:
maken geen onderdeel uit van de overeenkomst.
 Werkzaamheden
en kosten
voor de verkeersvoorzieningen,
opdrachtgever:
 Het treffen van
noodzakelijke
verkrijgen van eventuel
 De
aannemer
informeert
de
opdrachtgever
voorafgaand
of bij het
Het treffen
verkeersvoorzieningen,
verkrijgen
van eventue
 Aan-,
afsluit-van
en noodzakelijke
verbruikskosten
van gas, water en elektra;
sluiten
van
de
overeenkomst
over
noodzakelijke
werkzaamheden
Aan-, afsluit-van
en verbruikskosten
van
gas, water
 Verwijderen
alle (onvoorziene)
obstakels
in, en
op elektra;
en boven de grond, welke
niet zijn opgenomen
in de overeenkomst.
 die
Verwijderen
van alle (onvoorziene)
obstakels in, op en boven de grond, welke

›
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Werkzaamheden en kosten voor de opdrachtgever:
 Het treffen van noodzakelijke verkeersvoorzieningen, verkrijgen van
eventuele vergunningen en betaling van precariorechten;
 Aan-, afsluit- en verbruikskosten van gas, water en elektra;
 Verwijderen van alle (onvoorziene) obstakels in, op en boven de
grond, welke de uitvoering van het werk belemmeren of schade
kunnen veroorzaken.

Artikel 3 Risicoregeling, prijzen

Artikel 3 Risicoregel
Artikel 3 Risicoregel

Kostencategorieën waarop een aanbieding is gebaseerd:
Kostencategorieën waarop een aanbieding is gebaseerd:
 Heffingen
Kostencategorieën
waarop een aanbieding is gebaseerd:

Belastingen
Heffingen
› Lonen
Heffingen

Belastingen
› Sociale
Belastingen

lasten
Lonen

Materiaalen grondstofprijzen
› Sociale
Lonen
lasten

Andere
kosten
grondstofprijzen
› MateriaalSociale en
lasten

Als
er
wijziging(en)
van een van deze kostencategorie(en) na de datum
Andere
kosten
›
Materiaal- en grondstofprijzen
vaner
dewijziging(en)
aanbieding ontstaan,
heeft de aannemer het recht om de afgesproken

› Als Andere
kosten van een van deze kostencategorie(en) na de datum
prijs
naar
aanleiding
daarvanheeft
te wijzigen.
van de
aanbieding
ontstaan,
de aannemer het recht om de afgesproken
›
Als er wijziging(en) van een van deze kostencategorie(en) na de datum
prijs naar aanleiding daarvan te wijzigen.

›

van de aanbieding ontstaan, heeft de aannemer het recht om de
afgesproken prijs naar aanleiding daarvan te wijzigen.

Verrekenprijzen
Verrekenprijzen
Verrekenprijzen

Verrekenprijzen die door de aannemer zijn opgegeven, zijn alleen van
› toepassing
Verrekenprijzen
de aannemer
zijn opgegeven,
zijn alleen
als: die die

Verrekenprijzen
doordoor
de aannemer
zijn opgegeven,
zijn alleen
van van
› toepassing
toepassing
als:
het werkals:
ongewijzigd
tot stand komt;
 de
ongewijzigd
verricht
het
werk
ongewijzigd
tot stand
komt;worden.
hetwerkzaamheden
werk
ongewijzigd
tot stand
komt;
 Wijziging(en)
in
uitvoeringswijze:
afwijkingen
van de
verrekenbare hoeveelheden
 de werkzaamheden
ongewijzigd
verricht
worden.
de werkzaamheden
ongewijzigd
verricht
worden.
verrekend
de verrekenprijzen.

Wijziging(en)
in uitvoeringswijze:
afwijkingen
van de
verrekenbare
hoeveelheden
› worden
Wijziging(en)
integen
uitvoeringswijze:
afwijkingen
van
de verrekenbare
 Afwijking
van meertegen
dan 10%
van de afgesproken hoeveelheid:
worden
verrekend
de
verrekenprijzen.
hoeveelheden
De aannemer
heeft
omafgesproken
een gewijzigde
verrekenprijs te gebruiken, maa
 Afwijking
van meer
danhet
10%recht
van de
hoeveelheid:
›
worden verrekend tegen de verrekenprijzen.
moet
wel rekening
met
gewijzigdeverrekenprijs
omstandigheden,
tegen welke
 Dedaarbij
aannemer
heeft hethouden
recht om
eendegewijzigde
te gebruiken,
maa
› gewijzigde
Afwijking
van meer
dan 10%
de afgesproken
hoeveelheid:
prijs
verrekening
opvan
dat
plaatsvindt.
moet daarbij
welderekening
houden
metmoment
de gewijzigde
omstandigheden, tegen welke
 De aannemer
heeft het op
recht
een gewijzigde
verrekenprijs
gewijzigde
prijs de verrekening
datom
moment
plaatsvindt.

te gebruiken, maar moet daarbij wel rekening houden met de
gewijzigde omstandigheden, tegen welke gewijzigde prijs de
verrekening op dat moment plaatsvindt.
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Wijzigingen
 Als er geen sprake is van verrekenprijzen, kan de aannemer slechts
Wijzigingen
een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij:
›  Als
er geen sprake is van verrekenprijzen, kan de aannemer slechts een
De opdrachtgever op tijd heeft gewezen op de prijsverhoging en
verhoging
de prijs
vorderen
wanneer
hij:van de
daarbij eenvan
redelijke
indicatie
heeft
gegeven
prijsverhoging,
De opdrachtgever
opopdrachtgever
tijd heeft gewezen
de prijsverhoging
tenzij de
dit uit op
zichzelf
had moeten en
daarbij een redelijke indicatie heeft gegeven van de prijsverhoging,
begrijpen.
 Wijzigingen
overeenkomst dit
zullen
schriftelijk
elektronisch
tenzijindedeopdrachtgever
uit zichzelf
hadofmoeten
begrijpen.
worden
afgesproken,
behalve
in
spoedeisende
omstandigheden.
›
Wijzigingen in de overeenkomst zullen schriftelijk of elektronisch
 worden
Bij gebrek
aan schriftelijke
of elektronische
wijzigingsopdracht,
afgesproken,
behalve
in spoedeisende
omstandigheden.
rust het bewijs van de wijziging op de partij die aanspraak maakt
 Bij gebrek aan schriftelijke of elektronische wijzigingsopdracht, rust
op uitvoering van het werk dan wel betaling van de prijs.

oken

het bewijs van de wijziging op de partij die aanspraak maakt op
uitvoering van het werk dan wel betaling van de prijs.

elheden

uiken, maar
egen welke
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Artikel 4 Verplichtingen opdrac
Artikel 4 Verplichtingen opdra

Artikel 4 	Verplichtingen opdrachtgever enVerplichtingen opdra
Verplichtingen opd
aannemer

Juistheid
en volledigheid
gegevens
Verplichtingen
opdrachtgever
Juistheid en volledigheid gegevens
Artikel
4 Verplichtingen
opdra
 De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor
de juistheid
en

De opdrachtgever
draagt gegevens
verantwoordelijkheid voor de juistheid en
Juistheid
en volledigheid
volledigheid
van de gegevens,
die door hem zijn overhandigd.
van de gegevens,
die door hem zijn overhandigd.
Verplichtingen
opd
›  volledigheid
Dedeze
opdrachtgever
draagt verantwoordelijkheid
de juistheid
Als
gegevens gemaakt
zijn door een derde, invoor
opdracht
van de en
 Als deze gegevens gemaakt zijn door een derde, in opdracht van de
volledigheid van
deopdrachtgever
gegevens, die verantwoordelijk
door hem zijn overhandigd.
opdrachtgever,
is de
voor de
opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de
deskundigheid
van
de
derde.
 Als deze gegevens gemaakt zijn door een derde, in opdracht van
deskundigheid van de derde.
Juistheid en
gegevens
de volledigheid
opdrachtgever,
is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de

deskundigheid van de derde.

 De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid en
Verstrekken van gegevens
volledigheid
de gegevens, die door hem zijn overhandigd.
Verstrekken
vanvan
gegevens
 opdrachtgever
Als deze gegevens
gemaaktdezijn
door een
derde, in
opdracht
van de
 De
overhandigt
volgende
gegevens
aan
de aannemer:

De opdrachtgever
overhandigt
de volgende
gegevens aanvoor
de aannemer:
Verstrekken
van
gegevens
opdrachtgever,
is
de
opdrachtgever
verantwoordelijk
de
 Geotechnische en hydrologische gegevens:
 Geotechnische
en hydrologische
gegevens:
deskundigheid
van
de
derde. zijn;
›
De
opdrachtgever
overhandigt
de volgende gegevens aan de

die
voor het werk
relevant
 die voor het werk relevant zijn;

die van invloed kunnen zijn op de prijs.
aannemer:
 die van invloed kunnen zijn op de prijs.

Informatie
over verontreiniging
vangegevens:
de bodem.
›  Geotechnische
hydrologische
Informatie overen
verontreiniging
van de bodem.
 Oude
bouwstoffen
die
uit
het
werk
komen
ter beschikking gestelde
Verstrekken
van
gegevens
diebouwstoffen
voor het werk
zijn; komenen/of
 
Oude
dierelevant
uit het werk
en/of ter beschikking gestelde
bouwstoffen door de opdrachtgever of.

die van invloed
kunnen
zijnvolgende
op deof.prijs.
bouwstoffen
door
de
opdrachtgever
 DeGegevens
opdrachtgever
overhandigt
de
aan de
aannemer:
over de
bouwkundige
staat vangegevens
naastgelegen
gebouwen,
objecten of
Gegevens
overover
de
bouwkundige
staat
van
gebouwen, objecten of
Geotechnische
Informatie
verontreiniging
van
denaastgelegen
bodem.
 activiteiten
en
hydrologische
gegevens:
die het risico beïnvloeden op schade van de verzekerde zaken, ook we
die
risico
schadeen/of
van de
zaken, ook w
activiteiten
bouwstoffen
diebeïnvloeden
uit het
terverzekerde
beschikking
 Oude
die voor
hethet
werk
relevant
zijn;werkopkomen
belendingen
genoemd.
belendingen
genoemd.
 gestelde
die vanover
invloed
kunnen zijn op
deNGE
prijs.(Niet Gesprongen Explosieven) en
 Informatie
de aanwezigheid
van

Informatie
over
de
aanwezigheid
van
(Niet Gesprongen Explosieven) en

Informatie
over
verontreiniging
van
de
›
bouwstoffen materiaal.
door de opdrachtgever NGE
of.bodem.
archeologisch
archeologisch
materiaal.
 Oude
bouwstoffen
diebouwkundige
uit het werk komen
en/of
ter beschikking gestelde
Gegevens
over de
staat van
naastgelegen
Wijzigingen
doorgeven
bouwstoffen
door de opdrachtgever of.
gebouwen,
Wijzigingen
doorgevenobjecten of activiteiten die het risico beïnvloeden op
 Gegevens over de bouwkundige staat van naastgelegen gebouwen, objecten of
 De opdrachtgever
de aannemer
zo spoedig
te informeren
over
schade vandient
de verzekerde
zaken,
ook welmogelijk
belendingen
genoemd.
activiteiten die dient
het risico
beïnvloeden
op schade
van deteverzekerde
 De opdrachtgever
de aannemer
zo spoedig
mogelijk
informerenzaken,
over ook w
wijzigingen
van
werken/of
terreinomstandigheden
die
van
tevoren
bekend

Informatie
over
de
aanwezigheid
van
NGE
(Niet
Gesprongen
belendingen
genoemd.
wijzigingen
van werken/of terreinomstandigheden die van tevoren bekend
zijn of hadden
moeten
enzijn.
archeologischvan
materiaal.
zijn Informatie
de
aanwezigheid
NGE (Niet Gesprongen Explosieven) en
of Explosieven)
hadden over
moeten
zijn.
archeologisch materiaal.
Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Pagina | 6
Pagina | 6

Pagina | 6


opdrachtgever
dient
de aannemer
zo spoedig
mogelijk
te informeren
over
› DeDe
opdrachtgever
dient
de aannemer
zo spoedig
mogelijk
te
wijzigingen
van
werken/of
terreinomstandigheden
die
van
tevoren
bekend
informeren over wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden
zijndie
of van
hadden
moeten
zijn. zijn of hadden moeten zijn.
tevoren
bekend

9

Goedkeuringenen
envergunningen
vergunningen
Goedkeuringen

opdrachtgever en aannemer
Goedkeuringen en vergunningen

Deopdrachtgever
opdrachtgeverzorgt
zorgttijdig
tijdigvoor
vooraanvang
aanvangvan
vande
dewerkzaamheden
werkzaamhedendat
dat
 De
de
aannemer
beschikt
over
de
benodigde
goedkeuringen
en
›
De
opdrachtgever
zorgt
tijdig
voor
aanvang
van
de
werkzaamheden
de
aannemer
beschikt
over
de
benodigde
goedkeuringen
en
en opdrachtgever
vergunningen
vooruitvoering
uitvoering
van
hetwerk.
werk.
dat de aannemer
beschikt
over
de
benodigde goedkeuringen en
vergunningen
voor
van
het

De
opdrachtgever
verricht
de
nodige
betalingen
vanheffingen
heffingendie
die
 De opdrachtgever
verricht
de nodige betalingen
van
vergunningen
voor uitvoering
van het werk.
eventueel
verschuldigd
zijn
voor
het
gebruik
van
het
terrein
of
verschuldigd
zijn
voor het
van het terrein
Goedkeuringen
en vergunningen
›eventueel
De opdrachtgever
verricht
de gebruik
nodige betalingen
vanof
heffingen
uitvoeringvan
vande
defunderingswerken.
funderingswerken.
uitvoering
die
eventueel
verschuldigd
zijn
voor
het
gebruik
van
het
terrein
 De opdrachtgever zorgt tijdig voor aanvang van de werkzaamheden
dat of
uitvoering
van deover
funderingswerken.
de aannemer
beschikt
de benodigde goedkeuringen en
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
vergunningen voor uitvoering van het werk.
DeDe
opdrachtgever
verricht
betalingen van voor:
heffingen
die
De
opdrachtgever
draagtde
denodige
verantwoordelijkheid
voor:
opdrachtgever
draagt
de
verantwoordelijkheid
eventueel
verschuldigd
zijn
voor het gebruik
het
terrein
of
devolgorde
volgorde
vande
de
werkzaamheden
dievan
hijmoet
moet
uitvoeren;
Verantwoordelijkheid
 de
van
werkzaamheden
die
hij
uitvoeren;
uitvoering
van
de
funderingswerken.

voorgeschreven
paalsystemen
of;
›  voorgeschreven
De opdrachtgever
draagt de verantwoordelijkheid
voor:
paalsystemen
of;
en;
 damwandprofielen
en;
damwandprofielen
de volgorde van
de werkzaamheden die hij moet uitvoeren;
funderingstechnieken,waaronder
waaronderbegrepen:
begrepen:
 funderingstechnieken,
Verantwoordelijkheid
 voorgeschreven paalsystemen
of;

de
invloed
die
kan
worden
uitgeoefend
opde
defunderingstechnieken
funderingstechnieken
e

de
invloed die kan worden
uitgeoefend op

damwandprofielen
en;
 De opdrachtgever
draagt
de
verantwoordelijkheid
voor:
door
de
bodemgesteldheid
of
door
hydrologische
oorzaken;
door de bodemgesteldheid of door hydrologische oorzaken;
 volgorde
funderingstechnieken,
waaronder
begrepen:

de
van
de
werkzaamheden
die
hij
moet
uitvoeren;
destaat
staaten
ende
deligging
liggingvan
vande
dekabels,
kabels,leidingen
leidingenen
enconstructies
constructiesofof
cten
 de
ten ofof
 de
invloedindie
kan
wordenof;uitgeoefend op de
 voorgeschreven
paalsystemen
obstakels
deondergrond;
ondergrond;
n,
ook
wel
obstakels
in
de
n, ook wel
 damwandprofielen
en;
funderingstechnieken
doorinformatie,
de
bodemgesteldheid
door
nietofofonjuist
onjuistoverhandigde
overhandigde
informatie,
ordersen/of
en/ofof
aanwijzingen,
 niet
orders
aanwijzingen,

funderingstechnieken,
waaronder
begrepen:
die
de
opdrachtgever
wel
had
moeten
overhandigen.
hydrologische
oorzaken;
n)
en
die de opdrachtgever wel had moeten overhandigen.
) en

worden
op de funderingstechnieken
 de
deinvloed
staat endiedekan
ligging
vanuitgeoefend
de kabels, leidingen
en constructies of
door
de
bodemgesteldheid
of
door
hydrologische
oorzaken;
obstakels in de ondergrond;

de
staat
en
de
ligging
van
de
kabels,
leidingen
en
constructies
of
ten of
Algehele
geschiktheid
van
voorgeschreven
bouwstoffen
geschiktheid
niet of onjuist
overhandigde
informatie,
orders en/of aanwijzingen,
Algehele
van
voorgeschreven
bouwstoffen
obstakels
in
de
ondergrond;
n,
ook wel
er
die de opdrachtgever
wel had moeten overhandigen.
r
Deopdrachtgever
opdrachtgever
draagt
verantwoordelijkheid
voorde
de
algehele
geschiktheid

niet of onjuist
overhandigde
informatie, orders
en/of
aanwijzingen,
 De
draagt
verantwoordelijkheid
voor
algehele
geschiktheid
d
van:
die
de
opdrachtgever
wel
had
moeten
overhandigen.
van:
) en
bouwstoffen,die
diedoor
doorde
deopdrachtgever
opdrachtgeverzijn
zijnvoorgeschreven
voorgeschrevenen;
en;
 bouwstoffen,

bouwstoffen
die
bij
een
door
hem
voorgeschreven
leverancier
moeten
Algehele
geschiktheid
vandoor
voorgeschreven
bouwstoffen
 bouwstoffen
die bij een
hem voorgeschreven
leverancier moeten
worden
betrokken.
› worden
De
opdrachtgever
verantwoordelijkheid
betrokken.
Algehele
geschiktheid
van draagt
voorgeschreven
bouwstoffenvoor de algehele
Tenzij
de
aannemer
een
keuzemogelijkheid
hadm.b.t.
m.b.t.deze
dezebouwstoffen.
bouwstoffen.
Tenzij
de
aannemer
een
keuzemogelijkheid
had
geschiktheid van:
r
 De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de algehele geschiktheid
 bouwstoffen, die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven en;
van:
 bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier
 bouwstoffen, die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven
F22002200 en;
AADDVVAAFeen
moeten worden
betrokken.
de aannemer
 bouwstoffen
die bij een
door hemTenzij
voorgeschreven
leverancier moeten
keuzemogelijkheid
had m.b.t. deze bouwstoffen.
worden
betrokken.
Tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had m.b.t. deze bouwstoffen.
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Afleveren van goed en deugdelijk werk
Verplichtingen
aannemer
Afleveren
van goed
enverplicht
deugdelijk
 De aannemer
is
hetwerk
werk goed en deugdelijk en naar de
bepalingen
van
de
overeenkomst
uit te
 De aannemer
is verplicht
het werkwerk
goed
envoeren.
deugdelijk en naar de
Afleveren
van goed
en deugdelijk

De
aannemer
dient
het
werk
zodanig
uit
te voeren dat daardoor
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
› schade
De aannemer
is verplicht
hetof
werk
goed
en deugdelijk
en naar
de
aan personen,
goederen
milieu
zoveel
mogelijk
wordt
beperkt.
 De aannemer
dient het
werk zodanig
uit te
voeren
dat daardoor
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
›
De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren dat daardoor
schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt
beperkt.
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
 De aannemer is slechts verantwoordelijk voor de werkzaamheden die
›
De de
aannemer
is slechts verantwoordelijk voor de werkzaamheden die
overeenkomst
 Deinaannemer
is slechts staan.
verantwoordelijk voor de werkzaamheden die
in deDe
overeenkomst
staan.
aannemer
is
daarentegen
niet verantwoordelijk voor de onjuistheid van
in de overeenkomst staan.

De
aannemer
is
daarentegen
niet
verantwoordelijk
voor de
relevante
gegevens
die
door
of
namens
de opdrachtgever
zijn
 De aannemer is daarentegen niet verantwoordelijk
voor de onjuistheid
van
ichtingen
aannemer
overhandigd.
onjuistheid
van
relevante
gegevens
die
door
of
namens
de
chtingen aannemer
relevante gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn
opdrachtgever zijn overhandigd.
overhandigd.

van
an

Wijzenop
oponvolkomenheden
onvolkomenheden
Wijzen

Wijzen
op onvolkomenheden

Deaannemer
aannemer
dientde
de opdrachtgever
opdrachtgeverte
tewijzen
wijzenop
op fouten,
fouten,die
diestaan
staan

De
dient
› in de
Dedoor
aannemer
dient de
de opdrachtgever:
opdrachtgever te wijzen op fouten, die staan in
(of
namens)
in de door (of namens) de opdrachtgever:
de
door (of namens)
de opdrachtgever:
Voorgeschreven
constructies
en werkwijzen
werkwijzen en/of;
en/of;
 Voorgeschreven
constructies
en

Ter
beschikking
gestelde
of
voorgeschreven
bouwstoffen
en
 Voorgeschreven
constructies
en werkwijzen
en/of; en
 Ter
beschikking gestelde
of voorgeschreven
bouwstoffen
hulpmiddelen.
Ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en
hulpmiddelen.

De
aannemer
hoeftdit
ditalleen
alleen te
tedoen
doen indien
indien hij
hij deze
dezefouten
foutenkende
kende
hulpmiddelen.
 De aannemer
hoeft
of
redelijkerwijs
behoorde
te
kennen.
kennen.
› of redelijkerwijs
De aannemerbehoorde
hoeft ditte
alleen
te doen indien hij deze fouten kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen.
Rechtenaannemer
aannemer
Rechten

Rechten aannemer

 Als
Alsde
de opdrachtgeverniet
niet aanzijn
zijn verplichtingen voldoet
voldoeto.g.v.
o.g.v.dit
dit

›
Alsopdrachtgever
de opdrachtgever aan
niet aanverplichtingen
zijn verplichtingen voldoet
o.g.v. dit
artikel,
dan
heeft
de
aannemer
recht
op
kostenvergoeding
en/of
artikel, dan heeft de aannemer recht op kostenvergoeding en/of
artikel, dan heeft
de aannemer recht op kostenvergoeding en/of
termijnverlenging,
als:
Pagina | 7 termijnverlenging,
als:
als:werkzaamheden van de aannemer wordt
 termijnverlenging,
de uitvoering van de
Pagina | 7  de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt
vertraagd;
de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt
vertraagd;
hijop
op
eenandere
anderemanier
manier schade
schadelijdt.
lijdt.
vertraagd;
 hij
een
 Bovenstaande
Bovenstaande
niet
vantoepassing
toepassing
alsde
de
kosten en/of
en/of vertraging
vertraging
 hij op een
andere
manier
schade
lijdt.

isisniet
van
als
kosten
toegerekend
kunnen
worden
aan
de
aannemer.
› toegerekend
Bovenstaande
is niet
van aan
toepassing
als de kosten en/of vertraging
kunnen
worden
de aannemer.

toegerekend kunnen worden aan de aannemer.
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toegankelijkheid
Goede
toegankelijkheiden
enbegaanbaarheid
begaanbaarheid
Artikel 5Goede
Bouwterrein
 De
Deopdrachtgever
opdrachtgeverzorgt
zorgtvoor
voorgoede
goedetoegankelijktoegankelijk-en
enbegaanbaarheid
begaanbaarheid
van
het
bouwterrein
en/of
in
het
geval
van
waterwerk
van
het
bouwterrein
en/of
in
het
geval
van
waterwerk
Goede toegankelijkheid en begaanbaarheid
voor de
bevaarbaarheid
bevaarbaarheidt.b.v.
t.b.v.het
hetvervoer
vervoervan
vanmaterieel,
materieel,materialen
› voor
Dede
opdrachtgever
zorgt
voor
goede
toegankelijken materialen
en
personeel.
en personeel.
begaanbaarheidvan
het bouwterreinvoorzieningen
en/of in het geval van
 De
Dekosten
kostenvoor
vooreventuele
eventuelenoodzakelijke
noodzakelijke voorzieningenom
om
waterwerkvoor
de
bevaarbaarheid
t.b.v.
het
vervoer
van materieel,
het
voor
uitvoering
hetterrein
terreinbegaanbaar
begaanbaaren
engeschikt
geschikttetemaken
maken
voor
uitvoering
materialenen
personeel.
van
werkzaamheden
door
van
werkzaamheden
doorde
deaannemer,
aannemer,zijn
zijnvoor
voorrekening
rekening
de
opdrachtgever,
tenzij
isisafgesproken.
› van
De
voor eventuele
noodzakelijke
voorzieningen om het terrein
van
dekosten
opdrachtgever,
tenzijanders
anders
afgesproken.

begaanbaar en geschikt te maken voor uitvoering van werkzaamheden
door de aannemer, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
anders is afgesproken.

Elektriciteit,gas
gasen
enwater
water
chtingen aannemerElektriciteit,

 De
Deopdrachtgever
opdrachtgever
zorgtvoor
voorvoldoende
voldoendetoegang
toegangtottot-en
en
gas enzorgt
water
l 5 Bouwterrein Elektriciteit,

an

gebruiksmogelijkheid van
gas
vanelektriciteit,
elektriciteit,
gasen
enwater.
water. tot- en
› gebruiksmogelijkheid
De opdrachtgever zorgt
voor voldoende
toegang
Wijzen op onvolkomenheden
gebruiksmogelijkheid van elektriciteit, gas en water.

De aannemer dient de opdrachtgever te wijzen op fouten, die staan
Afscheiding
in de door (of namens) de opdrachtgever:
 De Voorgeschreven
aannemer heeft constructies
het recht zijnen
werk
af te scheiden
werkwijzen
en/of;door
Afscheiding
middel
van
hekken.
beschikkingheeft
gestelde
of voorgeschreven
en middel van
›  Ter
De aannemer
het recht
zijn werk af tebouwstoffen
scheiden door
 Bij afscheiding
van zijn werk is alleen de aannemer bevoegd
hulpmiddelen.
hekken.
daar
aanwezighoeft
te zijn.
 De
aannemer
dit alleen te doen indien hij deze fouten kende
›
Bij afscheiding van zijn werk is alleen de aannemer bevoegd daar
of redelijkerwijs behoorde te kennen.
aanwezig te zijn.

Rechten
aannemer
Rechten
aannemer

Alsopdrachtgever
de opdrachtgever
nietzijn
aanverplichtingen
zijn verplichtingen
voldoet
o.g.v. dit
› Als de
niet aan
voldoet
o.g.v. dit
Rechten aannemer
artikel,
heeft
de aannemer
op kostenvergoeding
artikel,
dandan
heeft
de aannemer
rechtrecht
op kostenvergoeding
en/ofen/of
termijnverlenging,
als:aan zijn verplichtingen voldoet o.g.v. dit
termijnverlenging,
als:niet
 Als
de
opdrachtgever
 de
de
van devan
aannemer
wordt wordt
artikel,
danuitvoering
heeft van
de aannemer
recht op kostenvergoeding
en/of
 uitvoering
de
vanwerkzaamheden
de werkzaamheden
de aannemer
vertraagd;
termijnverlenging,
als:
vertraagd;
Pagina
Pagina||88
andere
manier
schade
 hij
de
uitvoering
van de
werkzaamheden
 op
hijeen
anderszins
schade
lijdt. lijdt. van de aannemer wordt
vertraagd; is niet van toepassing als de kosten en/of vertraging
 Bovenstaande
›
Bovenstaande is niet van toepassing als de kosten en/of vertraging
toegerekend
hij anderszins
schade
lijdt.aan de aannemer.
kunnen
worden
toegerekend kunnen worden aan de aannemer.
 Bovenstaande is niet van toepassing als de kosten en/of vertraging
toegerekend kunnen worden aan de aannemer.
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Artikel 6 Bo
Artikel 6 Bod

Artikel 6Obstakels
Bodem

Obstakels
 Tenzij anders is afgesproken, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het

Tenzij
afgesproken,
is obstakels,
de opdrachtgever
voor
het
Obstakels
voorafanders
(laten)isverwijderen
van
die zich verantwoordelijk
onder en boven de
grond
vooraf
(laten)
verwijderen
van
obstakels,
die
zich
onder
en
boven
de
grond
Het betreft/betreffen
obstakels
die:
› bevinden.
Tenzij anders
is afgesproken, is
de opdrachtgever
verantwoordelijk
bevinden.
Het betreft/betreffen
obstakels nadelig
die:
 voor
de werkzaamheden
van
de
aannemer
kunnen
het vooraf (laten) verwijderen van obstakels, die zich onder en
 de
werkzaamheden
vankunnen
de aannemer
nadelig
beïnvloeden
of schade
of;kunnen
boven
de grond
bevinden.
Het toebrengen
betreft/betreffen
obstakels die:
beïnvloeden
of
schade
kunnen
toebrengen
of;
 die de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of schade
de
van de
aannemer
nadelig
kunnenofbeïnvloeden
 die
de werkzaamheden
kwaliteit
van het werk
nadelig
kunnen
beïnvloeden
schade
kunnen
toebrengen.
of
schade
kunnen
toebrengen
of;
toebrengen.
 De kunnen
opdrachtgever
zorgt voor het verwijderen van obstakels die tijdens het

die
de
het
nadelig
kunnen
beïnvloeden
of het
 De
opdrachtgever
zorgtvan
voor
hetwerk
verwijderen
van obstakels
die tijdens
uitvoeren vankwaliteit
de werkzaamheden
worden
ontdekt.
uitvoeren
van
de
werkzaamheden
worden
ontdekt.
schade
kunnen
toebrengen.
 De kosten voor deze werkzaamheden blijven voor rekening van de
De
kosten voor deze
werkzaamheden
blijven voor
van
›  De
opdrachtgever
zorgt
voor het verwijderen
vanrekening
obstakels
diedetijdens
opdrachtgever.
opdrachtgever.
het uitvoeren van de werkzaamheden worden ontdekt.

 De kosten voor deze werkzaamheden blijven voor rekening van de

Giftige of opdrachtgever.
schadelijke materialen
Giftige of schadelijke materialen
 Tenzij anders is afgesproken, zorgt de opdrachtgever voor een passende
 Tenzij
andersvoor
is afgesproken,
zorgtvan,
de opdrachtgever
passende
voorziening
het verwijderen
verpakken vanvoor
of deeen
bescherming
voorziening
voor
het
verwijderen
van,
verpakken
van
of
de
bescherming
Giftige
schadelijke
materialen
tegenofgiftige
of schadelijke
materialen, die in de bodem zijn/worden aangiftige
of schadelijke
materialen,
dieopdrachtgever
in de bodem zijn/worden
› tegen
Tenzij
anders
is afgesproken,
zorgt de
voor een aangetroffen.
voorziening
voor hetvan
verwijderen
van, verpakken van of de
 getroffen.
Alspassende
de aannemer
bij de uitvoering
het werk veiligheidsmaatregelen
moet
 Als
de aannemer
de uitvoering
van het aantreft,
werk veiligheidsmaatregelen
moet
nemen,
omdat hijbij
voorwerpen
of schadelijke
stoffen
die schade
kunnen
toebrengen
bescherming
tegen
giftige of
materialen,
die in
de bodem
nemen,
omdat hij
voorwerpen
of stoffen
aantreft,
schade kunnen
toebrengen
aanzijn/worden
personen,
goederen
of milieu,
dan worden
de die
verplichtingen
of kosten
die
aangetroffen.
aan
personen,
goederen
of
milieu,
dan
worden
de
verplichtingen
of
kosten
die
hieruit
voortvloeien
aan
de
aannemer
als
meerwerk
vergoed
door
de
opdrachtgeve
› hieruit
Als de
aannemer aan
bij de
het werk veiligheidsmaatregelen
voortvloeien
deuitvoering
aannemer van
als meerwerk
vergoed door de opdrachtgeve

el 6 Bodem

moet nemen, omdat hij voorwerpen of stoffen aantreft, die schade
kunnen toebrengen aan personen, goederen of milieu, dan worden de
verplichtingen of kosten die hieruit voortvloeien aan de aannemer als
meerwerk vergoed door de opdrachtgever.

* Wet Informatie-uitwisseling (Bovengrondse en) Ondergrondse Netten

Verplichtingen
rondom WI(B)ON
* Wet Informatie-uitwisseling
(Bovengrondse en) Ondergrondse Netten

 De aannemer zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de
Verplichtingen rondom WI(B)ON
verplichtingen die in de wet staan. In dit geval gaat het over de
› WI(B)ON*.
De aannemer zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de verplichtingen
die in de
wet staan.
In dit geval gaat
de WI(B)ON*.
 Eventuele
gevolgen
die voortvloeien
uit dehet
wetover
of gevolgen
die
Eventuele
gevolgen
voortvloeien
wet ofengevolgen die
Pagina | 9 › betrekking
hebben
op de die
werkelijke
locatieuit
vandekabels
Pagina | 9
betrekking
hebben
op de
vanontwerp,
kabels en leidingen
leidingen
voor de
uitvoering
vanwerkelijke
het werk locatie
en/of het
komen
voor
van
dehet
opdrachtgever
en worden
alskomen voor
voor
de rekening
uitvoering
van
werk en/of het
ontwerp,
meerwerk
vergoed
aan
de
aannemer.
rekening van de opdrachtgever en worden als meerwerk vergoed aan

de aannemer.
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Rechten aannemer

t
ngen
ie
chtgever.

Rechten aannemer
 Rechten
Als de opdrachtgever
aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet o.g.v. dit
artikel,
dan
de aannemer
op kostenvergoeding
en/of o.g.v. dit
›
Als de heeft
opdrachtgever
nietrecht
aan zijn
verplichtingen voldoet
termijnverlenging,
als: de aannemer recht op kostenvergoeding en/of
artikel, dan heeft
 de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt
termijnverlenging, als:
vertraagd;
 de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt
 hij anderszins schade lijdt.
vertraagd;
 Bovenstaande
is niet van toepassing als de kosten en/of toegerekend
 worden
hij anderszins
lijdt.
kunnen
aan de schade
aannemer.

›

Bovenstaande is niet van toepassing als de kosten en/of toegerekend
kunnen worden aan de aannemer.

* Wet Informatie-uitwisseling (Bovengrondse en) Ondergrondse Netten
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Artikel 7 Aanvang van het

Artikel 7 	Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
Realistische planning
Realistische
De aannemer
zal in overleg met de opdrachtgever een realistische
planning
planning
voor
het werk
›
De aannemer
zal inopstellen.
overleg met de opdrachtgever een realistische

planning voor het werk opstellen.
Terbeschikkingstelling bouwlocatie & aanvang werkzaamheden
 De opdrachtgever dient in overleg met de aannemer de bouwlocatie
Terbeschikkingstelling
bouwlocatie
aanvang
werkzaamheden
ter beschikking te stellen,
op de eerste&dag
van de afgesproken
week.
›  In
Deoverleg
opdrachtgever
dient
in
overleg
met
de
aannemer
tussen partijen wordt bepaald op welke dag inde
de
bouwlocatieter
beschikking
te stellen, op de eerste dag van de
afgesproken
week het
werk aanvangt.
afgesproken
week. is voor de aannemer om op de afgesproken
 Indien
het niet mogelijk
datum
zijn werkzaamheden
beginnen,
zal de
de
 met
In overleg
tussen partijentewordt
bepaald
opopdrachtgever
welke dag in de
aannemer
zo
vroeg
mogelijk
voor
de
afgesproken
begindatum
waarschuwen,
afgesproken week het werk aanvangt.
maar
uiterlijk
voor
aanvang
of zoveel werkdagen
als door de
›
Indien hettwee
niet weken
mogelijk
is voor
de aannemer
om op de afgesproken
partijen is afgesproken.

datum met zijn werkzaamheden te beginnen, zal de opdrachtgever
aannemer zo vroeg mogelijk voor de afgesproken begindatum
Nieuwede
aanvangsweek
waarschuwen, maar uiterlijk twee weken voor aanvang of zoveel
 Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet
werkdagen als door de partijen is afgesproken.
in de afgesproken week kunnen aanvangen, zal met de aannemer
een nieuwe aanvangsweek moeten worden afgesproken, welke
in de planning van de aannemer past.
Nieuwe aanvangsweek
›
Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet
in de afgesproken week kunnen aanvangen, zal met de aannemer
een nieuwe aanvangsweek moeten worden afgesproken, welke in de
planning van de aannemer past.

Pagina | 10
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van het werk; uitvoeringsduur
an het werk; uitvoeringsduur
Overmacht
Overmacht
 Als de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd, door:
 Als deovermacht
aanvang ofof;voortgang van het werk wordt vertraagd, door:
 overmacht
omstandigheden
die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of;
Overmacht
of;
Als de
aanvang
ofde
voortgang
van het
werk
vertraagd,
door
wijziging
van
overeenkomst
of;aan
› omstandigheden
die
zijn
toe te rekenen
de wordt
opdrachtgever
of;door:
door
wijzigingvan
van
voorwaardenof;
van de uitvoering
 wijziging
overmacht
of;
  door
dede
overeenkomst
schade van
die de
geleden
worden vergoed
 dient
door
de aannemer
voorwaarden
deheeft
uitvoering
dewijziging
omstandigheden
die zijnhierdoor
toevan
te rekenen
aan de te
opdrachtgever
of;
doorde
de
opdrachtgever.
dient
schade
die
de
aannemer
hierdoor
heeft
geleden
te
worden
vergoed
 door wijziging van de overeenkomst of;
door de
 opdrachtgever.
door wijziging van de voorwaarden van de uitvoering dient

de schade die de aannemer hierdoor heeft geleden te worden
vergoed door de opdrachtgever.
Schadevergoeding
Schadevergoeding
Schadevergoeding
De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en
aanzaldedeaannemer
vergoeden,
als de
aannemer
 De
opdrachtgever
stagnatiekosten,
bedrijfsschade
en schade
› gevolgschade
De opdrachtgever
zal de stagnatiekosten,
bedrijfsschade
en
lijdt als gevolg
van
het
niet, niet
tijdig of niet
behoorlijk
gevolgschade
aan
de
aannemer
vergoeden,
als
de
aannemer
schade
gevolgschade aan de aannemer vergoeden, als de uitvoeren
aannemer
vanalsdegevolg
uit te van
voeren
of andere
lijdt
het werkzaamheden,
niet, niet tijdig ofleveringen
niet behoorlijk
uitvoeren
schade lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
omstandigheden
de opdrachtgever
of doorofderden.
van
de uit te voerendoor
werkzaamheden,
leveringen
andere
uitvoeren van de uit te voeren
werkzaamheden,
leveringen
omstandigheden
De schadevergoedingsplicht
is, op grond
deze
bepaling,
niet of andere
door de opdrachtgever
ofvan
door
derden.
omstandigheden
doorprijs
opdrachtgever
door derden.
dan de afgesproken
hetvan
gehele
werk.
 Dehoger
schadevergoedingsplicht
is,de
opvoor
grond
dezeof
bepaling,
niet
›
De
schadevergoedingsplicht
is,
op
grond
van
deze
bepaling,
niet
hoger dan de afgesproken prijs voor het gehele werk.

hoger dan de afgesproken prijs voor het gehele werk.
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Definitie
overmacht
Definitie
overmacht

overmacht
Definitie
overmacht
wordt
verstaan:
alle
omstandigheden
buiten
dede
Onder
Onder
overmacht
wordt
verstaan:
alle
omstandigheden
buiten
ofof
wilwil
van
dede
aannemer.
Het
betreffen
omstandigheden
diedie
dede
›schuld
Onder
overmacht
wordt verstaan:
alle omstandigheden
buiten
de
schuld
van
aannemer.
Het
betreffen
omstandigheden
aannemer
niet
kan
voorzien
en
tot
gevolg
hebben
dat
hij
zijn
verplichtingen
schuld ofniet
wil kan
vanvoorzien
de aannemer.
betreffen
die de
aannemer
en tot Het
gevolg
hebbenomstandigheden
dat hij zijn verplichtingen
niet
kan
nakomen.
niet
kan
nakomen.
aannemer
niet kan voorzien en tot gevolg hebben dat hij zijn
InIn
elkelk
geval
wordt
onder
overmacht
verstaan:
geval
wordt
onder
overmacht
verplichtingen
niet
kan
nakomen.verstaan:
  abnormaal
hoge
of
lage
waterstand;
hoge ofonder
lage waterstand;
›
Inabnormaal
elk geval wordt
overmacht verstaan:
  IJsgang;
IJsgang;
 abnormaal
hoge of lage waterstand;
  onwerkbaar
weer;
onwerkbaar
weer;

IJsgang;
  werkstaking;
werkstaking;
oproer;
onwerkbaar weer;
  oproer;
  molest
en;
molest
werkstaking;
en;
  vertraging
vertraging
oproer;
 de
molest
en;
in in
dede
door
opdrachtgever
en/of
derden
tete
verrichten
werkzaamheden
door
de
opdrachtgever
en/of
derden
verrichten
werkzaamheden

vertraging
enen
leveringen
buiten
de
verantwoordelijkheid
van
de
aannemer.
leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer.

in de door de opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaamheden
en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer.
Aanpassen
uitvoering
overeenkomst
Aanpassen
uitvoering
overeenkomst

Indien
dede
aannemer
door:
Indien
aannemer
door:
Aanpassen
uitvoering
overeenkomst
  gewijzigde
omstandigheden;
gewijzigde
omstandigheden;

overmacht
of;
›  Indien
de aannemer
door:
overmacht
of;
  schorsing
van
werkzaamheden
van
werkzaamheden
schorsing
gewijzigde
omstandigheden;
wordt
gehinderd
uitvoering
ofof
volledige
uitvoering
tete
geven
aan
dede
overeenkomst,
heh
wordt
gehinderd
uitvoering
volledige
uitvoering
geven
aan
overeenkomst,
 overmacht
of;
DeDe
aannemer
zal
daarbij
rekening
houden
met
de
gerechtvaardigde
belangen
aannemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen
 opdrachtgever.
schorsing van werkzaamheden
van
de
van
de opdrachtgever.

wordt gehinderd uitvoering of volledige uitvoering te geven
aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de
overeenkomst aan te passen.
›
De aannemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde
belangen van de opdrachtgever.
Verrekening

 De
uitvoering die gewijzigd is door gewijzigde omstandigheden,
Verrekening
overmacht of schorsing van werkzaamheden, zal als meer of minder
›
De uitvoering die gewijzigd is door gewijzigde omstandigheden,
werk worden verrekend.
overmacht
of schorsing
van werkzaamheden,
als meer
of minder
 De aannemer
informeert
de opdrachtgever
zo spoedigzal
mogelijk
over
deze verrekening.
werk worden verrekend.
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Artikel 8 V
CAR-verzekering

Artikel 8 Verzekering

 De aannemer dient verzekeringen aan te gaan waarin opdrachtgever
(en de directie) als medeverzekerden zijn opgenomen, e.e.a.
voor zover dit naar de aard en omvang van het werk nodig en gebruikelijk is.
CAR-verzekering
aannemer
zorgt
ervoor
dat de opdrachtgever
(ofwaarin
de directie)
schriftelijk
› De De
aannemer
dient
verzekeringen
aan te gaan
opdrachtgever
bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.
(en de directie) als medeverzekerden zijn opgenomen, e.e.a. voor
 Indien bij bestek bepaald is of anderszins partijen overeengekomen zijn
dit naar de aard
omvang
van het
nodig
en gebruikelijk
datzover
de opdrachtgever
het en
werk
verzekerd,
dan werk
zijn de
onderstaande
artikelleden van
is. De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever (of de directie)
toepassing.
 De schriftelijk
opdrachtgever
verzekert
werk, en
in ieder
geval, van
vanaf
de aanvang van
bewijs
van hethet
bestaan
de inhoud
vorenbedoelde
hetverzekeringen
werk tot en met
de
oplevering
door
de
aannemer.
Dit
gebeurt
door middel van e
ontvangt.
CAR-verzekering (CAR staat voor Construction All Risks).
›
Indien bij bestek bepaald is of anderszins partijen overeengekomen
 De opdrachtgever verzekert het werk d.m.v. een CAR-verzekering tegen
dat de opdrachtgever
het
werk verzekerd,
danwelke
zijn deoorzaak
allezijn
materiële
schade, verlies of
vernietiging,
dat door
artikelleden
van toepassing.
danonderstaande
ook kan ontstaan.
Niet inbegrepen
is de schade die is opgenomen
951 en voor zover
nodighet
artikel
uit Boek
7 van
het de
Burgerlijk
Wetboek*
› in artikel
De opdrachtgever
verzekert
werk,932
in ieder
geval,
vanaf
aanvang
 Hetvan
werk
wordt
door
de
opdrachtgever
tegen
een
zodanig
bedrag
het werk tot en met de oplevering door de aannemer. Dit gebeurt
verzekert dat uit de schadevergoeding de kosten van de volgende zaken
door middel van een CAR-verzekering (CAR staat voor Construction All
kunnen worden voldaan:
 Risks).
kosten voor opruiming;
kosten
voor herstel;verzekert het werk d.m.v. een CAR-verzekering
›  De
opdrachtgever
 tegen
kostenalle
voormateriële
vervanging
van hetgeen
is beschadigd
verloren
is gegaan.
schade,
verlies of
vernietiging,ofdat
door welke
 Deze
CAR-verzekering
dient
primair
te
zijn,
wat
inhoudt
dat
deze
verzekering
oorzaak dan ook kan ontstaan. Niet inbegrepen is de schade die is
prevaleert boven andere verzekeringen, tenzij anders is afgesproken.

opgenomen in artikel 951 en voor zover nodig artikel 932 uit Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek*.
CAR-polis
›
Het werk wordt door de opdrachtgever tegen een zodanig bedrag
 De verzekert
CAR-polis dat
zal bepalen
dat de uitkering van
verzekeringsgeld,
in elk geval van s
uit de schadevergoeding
dehet
kosten
van de volgende
 Aftrek in verband met eigen risico kan voor de aannemer nooit meer bedragen dan 1
zaken kunnen worden voldaan:
 De opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom va
 kosten voor opruiming;
 kosten voor herstel;
* Artikel
uit Boek
van het Burgerlijk
Wetboek: is
debeschadigd
verzekeraar vergoedt
geenisschade aan e
 951
kosten
voor7vervanging
van hetgeen
of verloren
** WAM staat voor Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
gegaan.
›
Deze CAR-verzekering dient primair te zijn, wat inhoudt dat deze
verzekering prevaleert boven andere verzekeringen, tenzij anders is
afgesproken.
Pagina | 12
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prevaleert boven andere verzekeringen, tenzij anders is afgesproken.
CAR-polis

CAR-polis
 De CAR-polis zal bepalen dat de uitkering van het verzekeringsgeld, in elk geval van
› Aftrek
De CAR-polis
zalmet
bepalen
dekan
uitkering
van
het verzekeringsgeld,
in verband
eigendat
risico
voor de
aannemer
nooit meer bedragen dan
 De
opdrachtgever
zal
eventuele
schades
niet
verrekenen
met
dede
aannemingssom
v
in elk geval van schade, zal geschieden aan diegene aan wie
zaken
toebehoren.
›* Artikel
Aftrek951
in uit
verband
met eigen risico kan voor de aannemer nooit meer
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: de verzekeraar vergoedt geen schade aan
bedragen
dan
1%
van zijn aanneemsom,
per gebeurtenis.
**
WAM
staat
voor
Wet
Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen.
Verzekering
›
De opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de
aannemingssom van de aannemer.
Dekking verzekering

an

n een

k*.

 De verzekering dekt tenminste:
Pagina | 12
 De schade die ontstaat door verlies en/of materiële beschadiging
Dekking verzekering
van:
›  (een
De verzekering
dekt
tenminste:
deel van) het
werk;
 De
schade die
ontstaat door verlies en/of materiële beschadiging
 alle
bijkomende
werken;
 meerwerk;
van:
 wijzigingen;
 (een deel van) het werk;
 alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen,
 alle bijkomende werken;
constructies, onderdelen;
 verder
meerwerk;
 en
alle tijdelijke en/of hulpwerken, hulpmaterialen en
 wijzigingen;
alle
andere objecten die gebruikt worden voor het werk.
 De aansprakelijkheid
voor bestemde
schade die materialen
het gevolg isenvan
óf in verband
 alle voor het werk
bouwstoffen,
staat met
de
uitvoering
van
het
werk
op
het
bouwterrein
en/of in
constructies, onderdelen;
de directe omgeving daarvan. Schade veroorzaakt door WAM en werkmaterieel
verder alle tijdelijke
en/of
hulpwerken,
hulpmaterialen en alle
plichtig**
valt ook
onder
de aansprakelijkheid.
andere
objecten
die
gebruikt
worden
voor
het werk.van de
 Materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen
opdrachtgever,
die
worden
veroorzaakt
door
de
werkzaamheden.
 De aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van óf in

verband staat met de uitvoering van het werk op het bouwterrein
en/of in de directe omgeving daarvan. Schade veroorzaakt door
WAM-plichtig** werkmaterieel valt ook onder de aansprakelijkheid.
 Materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de
opdrachtgever, die worden veroorzaakt door de werkzaamheden.

*	Artikel 951 uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: de verzekeraar vergoedt
een schade aan een verzekerde zaak indien de schade is veroorzaakt door de aard of een gebrek
van die zaak.
n schade, zal geschieden
aan staat
diegene
aanAansprakelijkheid
wie de zaken toebehoren.
**	WAM
voor Wet
Motorrijtuigen.

n 1% van zijn aanneemsom, per gebeurtenis.
van de aannemer.

n een verzekerde zaak indien de schade is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.
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Betrokkenpartijen
partijen
Betrokken
 De
Deopdrachtgever
opdrachtgeverzal
zalervoor
ervoormoeten
moetenzorgen
zorgendat
datalle
allepartijen
partijenen
en

hun
werknemers,
die
betrokken
zijn
bij
de
uitvoering
van
het
werk,
hun
werknemers,
die
betrokken
zijn
bij
de
uitvoering
van
het
werk,
Betrokken partijen
tegenoverelkaar
elkaarals
alsderden
derdenworden
wordenaangezien
aangezienininde
depolis,
polis,tenzij
tenzijanders
anders
tegenover
›
De opdrachtgever zal ervoor moeten zorgen dat alle partijen en
afgesproken.
isisafgesproken.

hun werknemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van het werk,
tegenover elkaar als derden worden aangezien in de polis, tenzij
anders
Verstrekken
gegevensCAR-verzekering
CAR-verzekering
Verstrekken
gegevens
›
is afgesproken.
›
›

 De
Deopdrachtgever
opdrachtgeverzal
zalop
opeerste
eersteverzoek
verzoekvan
vande
deaannemer
aannemerde
devolgende
volgendegegevens
gegevensvan
va


de
polis;
 de polis;
Verstrekken
gegevens
CAR-verzekering
dealgemene
algemene
polisvoorwaarden;
 de
polisvoorwaarden;
›  De
opdrachtgever
zal
op eerste verzoek van de aannemer de volgende
de
clausules.
de clausules.

De
opdrachtgever
is
verder
verplichtom
om
opde
verzoek
vande
de
aannemeraan
aantetetonen
tonend
gegevens van de
CAR-verzekering
aan
aannemer
overhandigen:
 De opdrachtgever
is verder
verplicht
op
verzoek
van
aannemer

Bovenstaande
is
van
toepassing,
tenzij
anders
is
afgesproken.
 de polis;is van toepassing, tenzij anders is afgesproken.
 Bovenstaande

›
›

 de algemene polisvoorwaarden;
 de clausules.
De opdrachtgever is verder verplicht om op verzoek van de aannemer
aan te tonen dat er feitelijke dekking is.
Bovenstaande is van toepassing, tenzij anders is afgesproken.

Geen medeverzekerde(n)

Indien
opdrachtgever ingevolge artikel 8, 2e alinea en verder
Geen
medeverzekerde(n)
zorgdraagt voor de CAR-verzekering maakt dat nog
steeds
›
Indien opdrachtgever ingevolge artikel 8, 2e alinea
en verder
geldt dat de opdrachtgever in welke hoedanigheid ook en/of
zorgdraagt
voor
de
CAR-verzekering
maakt
dat
nog
nevenaannemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) steeds geldt dat
de opdrachtgever
in welke van
hoedanigheid
ook en/of nevenaannemers
onder
de verzekeringspolissen
de aannemer.

nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen
van de aannemer.

* Hoedanigheid/functie
ns van de CAR-verzekering
aan de aannemer overhandigen:

Hoedanigheid/functie
** Hoedanigheid/functie

onen dat er feitelijke dekking is.
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Artikel 9 Aansprakelijk
Artikel
Artikel 99 Aansprakelijkh
Aansprakelijkh

Artikel 9 	Aansprakelijkheid van partijen

Aannemer in gebreke stellen
Aannemer
Aannemer in
in gebreke
gebreke stellen
stellen
 In het geval dat de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt en

In
het
geval
dat
zijn
niet
Aannemer
in gebreke
stellen

In De
hetopdrachtgever
geval
dat de
de aannemer
aannemer
zijn verplichtingen
verplichtingen
niet nakomt
nakomt en
en
hem
in gebreke
stelt, zal de ingebrekestelling*
De
opdrachtgever
hem
in
gebreke
stelt,
zal
de
ingebrekestelling*
De
opdrachtgever
hem
in
gebreke
stelt,
zal
de
ingebrekestelling*
›
In het geval
dat de aannemer
zijn verplichtingen
niet nakomt
schriftelijk
gebeuren
en zal de opdrachtgever
de aannemer
een en
schriftelijk
gebeuren
en
zal
de
opdrachtgever
de
aannemer
een
schriftelijk
gebeuren
en
zalom
de
opdrachtgever
dede
aannemer
een
redelijke
termijn stellen
alsnog
zijn
verplichtingen
na te
komen.
De
opdrachtgever
hem
in
gebreke
stelt,
zal
ingebrekestelling*
redelijke
redelijke termijn
termijn stellen
stellen om
om alsnog
alsnog zijn
zijn verplichtingen
verplichtingen na
na te
te komen.
komen.

schriftelijk gebeuren en zal de opdrachtgever de aannemer een

Geen aansprakelijkheid
Geen
redelijke ermijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
Geen aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
 De aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:

aanvaardt
geen
aansprakelijkheid:
 De
Deaannemer
aannemer
aanvaardt
geen
aansprakelijkheid:
voor misstanden
van
palen
en (dam)wanden, als
 voor
misstanden
van
palen
en
(dam)wanden,
als
voor
misstanden
van
palen
en
(dam)wanden,
als
deze
misstanden
een
gevolg
zijn
van omstandigheden
Geen
aansprakelijkheid
deze
misstanden
een
gevolg
zijn
van
omstandigheden
deze
misstanden
een
gevolg
zijn
van
omstandigheden
voor
de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever
› diedie
De
aannemer
aanvaardt geen aansprakelijkheid:
voor
diekomen;
voor de
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van de
de opdrachtgever
opdrachtgever

voor
misstanden
van
palen
en
(dam)wanden, als deze
komen;
komen;
 voor schade dat is toegebracht aan ondergrondse kabels,
misstanden
gevolg zijn aan
vanondergrondse
omstandigheden
die voor de
 voor
schade
dat
is
kabels,
voor
schade
dateen
is toegebracht
toegebracht
aan
ondergrondse
buizen
of leidingen,
duikers, rioleringen
e.d., indien kabels,
deze
buizen
of
leidingen,
duikers,
rioleringen
e.d.,
indien
deze
verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever
komen;
buizen
of een
leidingen,
rioleringen
e.d., indien
deze
schade
gevolgduikers,
is van gegevensverstrekking
door
de
schade
een
gevolg
is
van
gegevensverstrekking
door
de

voor
schade
dat
is
toegebracht
aan
ondergrondse
schade
een
gevolg
is
van
gegevensverstrekking
door
de kabels, buizen of
opdrachtgever;
opdrachtgever;
opdrachtgever;
leidingen,
rioleringen
indien
deze
schade een gevolg
 voor
schadeduikers,
die is ontstaan
doore.d.,
fouten
in het
ontwerp
 voor
schade
die
ontstaan
fouten
in het
ontwerp
voor
schade
diedeis
is overeenkomst
ontstaan door
doordoor
fouten
hetblijkt
ontwerp
is van
gegevensverstrekking
deinopdrachtgever;

tenzij
uit
uitdrukkelijk
dat de

uit
de
uitdrukkelijk
blijkt
dat
 tenzij
tenzij
uit die
de overeenkomst
overeenkomst
uitdrukkelijk
blijkt
dat de
de
›
voor
schade
isverantwoordelijk
ontstaan door
fouten
het
ontwerp
aannemer
is voor in
het
ontwerp
van het
aannemer
verantwoordelijk
is
voor
het
ontwerp
van
het
aannemer
verantwoordelijk
is
voor
het
ontwerp
van
het
gehele
werk
of voor dat deel,
waarin de
foutdat
is ingetreden.
 tenzij
uit
de
overeenkomst
uitdrukkelijk
blijkt
de
aannemer
gehele
werk
of
voor
dat
deel,
waarin
de
fout
is
ingetreden.
gehele werk of voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehele werk of voor
dat deel, waarin de fout is ingetreden.
Schadevergoeding
Schadevergoeding
Schadevergoeding
 Als de aannemer verplicht wordt om een schadevergoeding te betalen,

Als
de
aannemer
verplicht
wordt
om een
te betalen,

Alsop
degrond
aannemer
verplicht
wordt
een schadevergoeding
schadevergoeding
betalen,
Schadevergoeding
van wat
dan ook,
is ditom
bedrag
nooit hoger dan deteaanneemsom.
op
grond
van
wat
dan
ook,
is
dit
bedrag
nooit
hoger
dan
de
aanneemsom.
op
grond
van
wat
dan
ook,
is
dit
bedrag
nooit
hoger
dan
de
aanneemsom.
uitzondering
het bovenstaande,
is het
schadevergoedingsbedrag
dat
›  Met
Als de
aannemervan
verplicht
wordt om een
schadevergoeding
te

uitzondering
van
het
bovenstaande,
is
het
schadevergoedingsbedrag
dat
 Met
Met
uitzondering
van
het
bovenstaande,
iszou
hetmoeten
schadevergoedingsbedrag
dat het
de
aannemer
in
een
voorkomend
geval
betalen,
niet
hoger
dan
betalen,
opingrond
van wat dangeval
ook, zou
is ditmoeten
bedragbetalen,
nooit hogerhoger
dan de het
de
aannemer
voorkomend
debedrag
aannemer
in een
een
voorkomend
zou
moeten
betalen, niet
niet hoger dan
dan het
dat de
verzekering
(CAR,geval
WAM,
AVB)
uitkeert.
aanneemsom.
bedrag
bedrag dat
dat de
de verzekering
verzekering (CAR,
(CAR, WAM,
WAM, AVB)
AVB) uitkeert.
uitkeert.
›
Met uitzondering van het bovenstaande, is het
* schadevergoedingsbedrag
Schriftelijke aanmaning
dat de aannemer in een voorkomend geval
**
Schriftelijke aanmaning
aanmaning
** Schriftelijke
CAR-verzekering,
WAM-verzekering
en AVB
zou moeten betalen,
niet hogerendan
het bedrag dat de verzekering
**
AVB
** CAR-verzekering,
CAR-verzekering, WAM-verzekering
WAM-verzekering en
AVB
(CAR, WAM, AVB) uitkeert.
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De opdrachtgever hem in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling*
schriftelijk gebeuren en zal de opdrachtgever de aannemer een
redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

kheid van partijen

Geen aansprakelijkheid

 De aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:
 uitkering
voor misstanden van palen en (dam)wanden, als
Geen
deze misstanden een gevolg zijn van omstandigheden
›
Als er schade is waarvoor de aannemer wordt aangesproken
die voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
Geen uitkering
en de eerder genoemde verzekeringen** niet uitkeren, is de
komen;
aansprakelijkheid
de aannemer
niet
hoger dan
10%
van de
 Als er
is waarvoor
de
aannemer
wordt
aangesproken
en de
 schade
voor schade
dat isvan
toegebracht
aan
ondergrondse
kabels,
aanneemsom,
met
een
maximum
van
€225.000.
eerder
genoemde
verzekeringen**
niet
uitkeren,
is
de
buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., indien deze
aansprakelijkheid
van de
niet hogerzich
danvoordoet,
10%
 Indien
een
geval
hierboven
is het volgende
schade
een gevolg
is aannemer
vanzoals
gegevensverstrekking
doorvan
de de
aanneemsom,
met
een
maximum
van
€225.000.
opdrachtgever;
geregeld bij schade. Schade aan:
 Indien
eenschade
geval zoals
hierboven
zich fouten
voordoet,
is het
volgende
 voor
die iseen
ontstaan
door
in het
ontwerp
het
gedeelte
geregeld
bijgeheel
schade.ofSchade
aan: van het gebouwde of
 tenzij uit de
overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de
werk;
 
het gemaakte
geheel of een
gedeelte van het gebouwde of
aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het
gemaakte
werk;

de hulpwerken;
gehele werk of voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.
 de hulpwerken;

 de aangevoerde bouwstoffen;

 de aangevoerde bouwstoffen;
 noodzakelijke hulpmiddelen
 noodzakelijke hulpmiddelen

komt
rekening
vanopdrachtgever,
de opdrachtgever,
de schade kan
komt
voorvoor
rekening
van de
tenzijtenzij
de schade
Schadevergoeding
aande
deaannemer.
aannemer.
kanworden
worden toegerekend
toegerekend aan
Alsdeeen
aannemer
verplicht
wordt
om voordoet,
eenzich
schadevergoeding
tevolgende
betalen,
 Indien
geval
zoals
hierboven
zich
is het volgende
Indien
een
geval
zoals
hierboven
voordoet,
is het
op
grond
van
wat
dan
ook,
is
dit
bedrag
nooit
hoger
dan
de
aanneemsom.
geregeld.
De aannemer
erkent geen
aansprakelijkheid
voor
geregeld.
De aannemer
erkent
geen aansprakelijkheid
voor schade
 schade
Met uitzondering
van het bovenstaande, is het schadevergoedingsbedrag dat
aan:
aan:
de Werken
dieinineen
verband
staan met
hetzou
werk
van debetalen, niet hoger dan het
aannemer
voorkomend
geval
moeten

Werken dieen/of;
in verband staan met het werk van de opdrachtgever
opdrachtgever
bedrag
dat de verzekering (CAR, WAM, AVB) uitkeert.
en/of;
 Andere
werken en eigendommen van de opdrachtgever of
van
derden
tenzij deen
schade
is te wijtenvan
aande
opzet
of schuld of van
 Andere werken
eigendommen
opdrachtgever
*
Schriftelijke
aanmaning
vanderden
de aannemer,
zijn
personeel,
zijn
aannemers
of
zijn
tenzij de schade is te wijten aan opzet of
schuld van de
** CAR-verzekering,
leveranciers. WAM-verzekering en AVB

aannemer, zijn personeel, zijn aannemers of zijn leveranciers.

Schadeclaims van derden
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 Als
derden schade
claimen
waarvoor de aannemer niet
Schadeclaims
van
derden
aansprakelijk
is,
beschermt
de opdrachtgever
de aannemer
aannemer tegen
›
Als derden schade claimen
waarvoor de
niet aansprakelijk is,
deze claims.

beschermt de opdrachtgever de aannemer tegen deze claims.

* Schriftelijke aanmaning
** CAR-verzekering, WAM-verzekering en AVB

ADVAF 2020
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**CAR-verzekering, WAM-verzekering en AVB
Gereedmelding door aannemer

Artikel 10 O

 De
aannemer meldt aan de opdrachtgever als het werk,
Artikel 10
Oplevering

naar zijn mening, gereed is
Gereedmelding door aannemer
 Als gereedmelding wordt beschouwd:
een slottermijn*’;
dooraan
aannemer
Gereedmelding
Deaannemer
meldt
de opdrachtgever als het werk,

een
eindrekening.
zijn
mening,
gereed
› naarDe
aannemer
meldt is
aan de opdrachtgever als het werk,
› Als gereedmelding
wordt
beschouwd:
naar zijn mening, gereed
is

een
slottermijn*’;
›
Als gereedmelding wordt beschouwd:
 een eindrekening.

 een slottermijn*’;
 een eindrekening.

Goedkeuring door opdrachtgever

10 Oplevering
10 Oplevering

Goedkeuring
door opdrachtgever
 De opdrachtgever
meldt de aannemer of het werk wel of niet is goedgekeurd.
de opdrachtgever
de aannemer
gereedmelding
› DitDedoet
opdrachtgever
meldtnadat
de aannemer
of heteen
werk
wel of niet isheeft gedaan.
Goedkeuring door opdrachtgever
 Als
er
opleveringspunten
zijn
die
nog
verholpen
moeten
worden, dan meldt de
goedgekeurd.
deze
punten.
 Deopdrachtgever
opdrachtgever
meldt
de
aannemer
of
het
werk
wel
of
niet
is goedgekeurd.
Dit doet de opdrachtgever nadat de aannemer een gereedmelding
Dit doet
de
opdrachtgever
nadat
de
aannemer
een
gereedmelding
heeft gedaan.
heeft gedaan.
 Als er opleveringspunten zijn die nog verholpen moeten worden, dan meldt de
›
Als er opleveringspunten zijn die nog verholpen moeten worden, dan
opdrachtgever deze punten.
meldtwerk
de opdrachtgever deze punten.
Oplevering
Oplevering werk
 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als:
HetDe
opdrachtgever
het werk heeft goedgekeurd

werk
wordt
Oplevering
werk als opgeleverd beschouwd als:
 De opdrachtgever het
nietwerk
binnen
veertien
dagen na gereedmelding
heeft
goedgekeurd
›
Het werk wordt
als opgeleverd
beschouwd
als:is goedgekeurd.
heeft laten
het werk
nietna
 schriftelijk
De opdrachtgever
nietweten
binnendat
veertien
dagen
gereedmelding

De
opdrachtgever
het
werk
heeft
goedgekeurd
 Het
werk door
delaten
opdrachtgever
in gebruik
wordt
genomen
schriftelijk
heeft
weten dat het
werk niet
is goedgekeurd.
opdrachtgever
niet
dagen
na die
gereedmelding
Hiermee
worden
ook
debinnen
werkzaamheden
bedoeld
de
 
HetDe
werk
door
de opdrachtgever
in veertien
gebruik wordt
genomen
schriftelijk
heeft
laten
weten
dat
het
werk
niet
is
goedgekeurd.
opdrachtgever
en/of
derden
verrichten
aan
het
werk.
 Hiermee worden ook de werkzaamheden bedoeld die de
 Het
werk door de
opdrachtgever
in gebruik
wordt
genomen
opdrachtgever
en/of
derden verrichten
aan het
werk.

ooknog
deopenstaat
werkzaamheden bedoeld die de
*Het bedrag dat aanhetHiermee
einde vanworden
de looptijd
opdrachtgever en/of derden verrichten aan het werk.
Dag van oplevering
*Het bedrag dat
einde van de looptijd nog openstaat
Dagaan
vanhet
oplevering
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 De dag waarop het werk door de aannemer gereed is gemeld, is
Dagdag
vanvan
oplevering
oplevering.
 de
De
waarop
het werk door de aannemer gereed is gemeld, is
›de dag
Devan
dagoplevering.
waarop dag
het werk
gereedals
is gemeld, is de
Bovengenoemde
geldt door
alleende
alsaannemer
het werk daarna
dag
van
oplevering.
kan
worden
beschouwd.
Pagina | 15  opgeleverd
Bovengenoemde dag geldt alleen als het werk daarna als

daaraan
nietalsinhet
de weg.
 Opleveringspunten
Bovengenoemde
dag
geldt
alleen
werk daarna als
opgeleverd
kan wordenstaan
beschouwd.
 Opleveringspunten
staan daaraan
niet in de weg.
opgeleverd kan worden
beschouwd.

 Opleveringspunten staan daaraan niet in de weg.
*Het bedrag dat aan het einde van de looptijd nog openstaat
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Artikel 11 Eigendoms

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Eigendom aannemer

 Geleverde materialen blijven voor rekening en risico van de opdrachtgever, en blijve
Eigendom aannemer
zolang de opdrachtgever geen volledige betaling verricht heeft, die:
›  Geleverde
materialen
voor rekening en risico van de
in het contract
aan deblijven
orde komt;
blijven
eigendom
van van
de aannemer*,
de
 opdrachtgever,
te maken heeft.en
met
betalingen
op grond
meerwerk ofzolang
verrekening.
opdrachtgever
geen volledige
betaling
 Indien
de opdrachtgever
materialen
al heeftverricht
betaald,heeft,
maardie:
later geleverde materiale
dan is dit
eigendomsvoorbehoud
in het
contract aan de ordeeveneens
komt; van toepassing.

›

 te maken heeft. met betalingen op grond van meerwerk of
verrekening.
Indien de opdrachtgever materialen al heeft betaald, maar later
geleverde materialen (nog) niet, dan is dit eigendomsvoorbehoud
eveneens van toepassing.

*Het maakt in dit geval niet uit of deze materialen verwerkt of onverwerkt zijn

*Het maakt in dit geval niet uit of deze materialen verwerkt of onverwerkt zijn
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Artikel
Artikel12
12Geschillen
Geschille

Artikel 12 Geschillen / conversie
Raad
Raadvan
vanArbitrage
Arbitragevoor
voorde
debouw
bouw

Alle
Allegeschillen
geschillendie
dietussen
tussendedeopdrachtgever
opdrachtgeveren
endedeaannemer
aannemer
Raad
van
Arbitrage
voor de bouw
zouden
zoudenkunnen
kunnenontstaan,
ontstaan,worden
wordenjuridisch
juridischberecht
berechtdoor
doorarbiters.
arbiters.
›
Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en de aannemer zouden
Deze
arbiters
berechten
volgens
het
Reglement
van
de
Raad
Deze arbiters berechten volgens het Reglement van de Raadvan
van
kunnen voor
ontstaan,
worden
juridisch
berecht
door
arbiters.
Deze
Arbitrage
dedeBouw,
Arbitragevoor
Bouw,zoals
zoalsdat
datgeldt
geldtop
opdededag
dagvan
vanopdrachtopdrachtarbiters
berechten
volgens
het
Reglement
van
de
Raad
van
Arbitrage
verlening
verleningc.q.
c.q.opdrachtbevestiging.
opdrachtbevestiging.

voor de Bouw, zoals dat geldt op de dag van opdrachtverlening c.q.
opdrachtbevestiging.
Rechter
Rechter

len / conversie

De
Deaannemer
aannemerheeft
heefthet
hetrecht
rechtom
omeen
eengeschil
geschilvoor
voorteteleggen
leggenaan
aan
Rechter
dedebevoegde
bevoegderechter
rechterininhet
hetrechtsgebied
rechtsgebiedwaarin
waarinde
deaannemer
aannemer
› zich
De
aannemer
heeft
recht om
een
geschil
voor
te beroep
leggen
bevindt.
Dit
aannemer
doen
inin
plaats
zich
bevindt.
Ditkan
kandedehet
aannemer
doen
plaatsvan
vaneen
een
beroepaan
de
bevoegde
rechter in het rechtsgebied
waarin
de
aannemer
zich
tetedoen
op
zoals
isisonder
het
doen
opdedegeschillenregeling
geschillenregeling
zoalsbeschreven
beschreven
onder
het
bevindt.
kan
de aannemer
in plaats van een beroep te doen
kopje
‘Raad
van
Arbitrage
voor
Bouw’.
kopje
‘RaadDit
van
Arbitrage
voordededoen
Bouw’.

op de geschillenregeling zoals beschreven is onder het
kopje ‘Raad van Arbitrage voor de Bouw’.
Algemene
Algemenevoorwaarden
voorwaarden
Kantonrechter
Als
Alseen
eenbepaling
bepalingvan
vandeze
dezealgemene
algemenevoorwaarden
voorwaardendoor
dooreen
eenrechter
rechterofofarbiter
arbiterals
al
inineen
die
niet
zodanig
kan
worden
 Kantonrechter
De partij
die
het
meeste
heeft
bij het
van een
eenbepaling
bepaling
diebelang
nietals
als
zodanig
kanvoortzetten
wordenaangemerkt.
aangemerkt.
De
Directe
Aanneming
2020
wordt
mag
het
geschil
door
een
kantonrechter
latenininsituaties
DeAVAF
AVAF
Directe
Aanneming
2020
wordt
toegepast
situaties
waarbijdedefunder
funde
›rechtszaak,
De
partij
die
het
meeste
belang
heeft
bijtoegepast
het
voortzetten
van waarbij
een
opdrachtgever
ofofconsument
het
krijgt.
berechten.
Dit mag alleen
op voorwaarde
datopgedragen
deze kantonrechter
opdrachtgever
consument
hetwerk
werk
opgedragen
krijgt.
rechtszaak, mag het geschil door een kantonrechter laten berechten.
Omdat
erergeen
tussen
hiertoe
de bevoegdheid
heeft.
Omdat
geen(hoofd)aannemer
(hoofd)aannemer
tussendedefunderingsaannemer
funderingsaannemeren
endedeopdrachtg
opdrach
Dit
mag alleen op voorwaarde
dat deze kantonrechter hiertoe
de
geschonken
geschonkenteteworden
wordenaan
aandederolverdeling/hoedanigheid
rolverdeling/hoedanigheidvan
vandedeopdrachtgever/c
opdrachtgever
bevoegdheid
heeft. énénininrelatie
ontwerp
ontwerpen
enuitvoering
uitvoering
relatietot
totaansprakelijkheid
aansprakelijkheiden
enverzekeringen
verzekeringen(CAR).
(CAR
eventuele
bewijsperikelen.
eventuele bewijsperikelen.
De
Defunderingsaannemer
funderingsaannemerdient
dienterop
eropbedacht
bedachttetezijn
zijndat
datdedeopdrachtgever/consum
opdrachtgever/consu
adviseur
adviseurop
ophet
hetgebied
gebiedvan
vanontwerp,
ontwerp,vergunningen
vergunningenen
enrichtlijnen.
richtlijnen.ZoZokan
kandedeplaat
plaa
dedeRichtlijn
RichtlijnBouwBouw-en
ensloopveiligheid;
sloopveiligheid;het
hetveiligheidsplan
veiligheidsplandient
dientdan
danmet
metbouwen
bouwene
verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheidneer
neerbijbijdedefunderingsaannemer
funderingsaannemerom
omdesgewenst
desgewenstzelf
zelfextern
exte
tetewaarschuwen.
waarschuwen.
›
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als nietig of onredelijk bezwarend wordt gezien, wordt deze bepaling omgezet

deringsaannemer niet als onderaannemer fungeert, maar rechtstreeks van de

chtgever staat, is het klantgesprek extra relevant. Daarbij dient aandacht
er/consument en de verdeling van de verantwoordelijkheid in relatie tot
26
AR). Verslaglegging van het klantgesprek wordt aanbevolen in verband met

kopje ‘Raad van Arbitrage voor de Bouw’.
Algemene voorwaarden

 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter of arbiter als ni
in een bepaling
die niet als zodanig kan worden aangemerkt.
Algemene
voorwaarden

De
AVAF
Directe
Aanneming
wordt voorwaarden
toegepast in situaties
waarbij
de fundering
›
Als een bepaling
van deze2020
algemene
door een
rechter
opdrachtgever
of
consument
het
werk
opgedragen
krijgt.
of arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gezien, wordt deze
 Omdat er geen (hoofd)aannemer tussen de funderingsaannemer en de opdrachtgev
bepaling omgezet in een bepaling die niet als zodanig kan worden
geschonken te worden aan de rolverdeling/hoedanigheid van de opdrachtgever/con
aangemerkt.
ontwerp en uitvoering én in relatie tot aansprakelijkheid en verzekeringen (CAR). Ve
› eventuele
De AVAFbewijsperikelen.
Directe Aanneming 2020 wordt toegepast in situaties
de funderingsaannemer
niet als onderaannemer
fungeert,
 Dewaarbij
funderingsaannemer
dient erop bedacht
te zijn dat de opdrachtgever/consumen
maar rechtstreeks
van
deontwerp,
opdrachtgever
of consument
het werk
adviseur
op het gebied
van
vergunningen
en richtlijnen.
Zo kan de plaatse
deopgedragen
Richtlijn Bouwen
sloopveiligheid;
het
veiligheidsplan
dient
dan
met bouwen en
krijgt.
neer bij de funderingsaannemer
om desgewenst zelf externe
› verantwoordelijkheid
Omdat er geen (hoofd)aannemer
tussen de funderingsaannemer
te en
waarschuwen.
de opdrachtgever staat, is het klantgesprek extra relevant.
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›

Daarbij dient aandacht geschonken te worden aan de rolverdeling/
hoedanigheid van de opdrachtgever/consument en de verdeling van
de verantwoordelijkheid in relatie tot ontwerp en uitvoering én in
relatie tot aansprakelijkheid en verzekeringen (CAR). Verslaglegging
van het klantgesprek wordt aanbevolen in verband met eventuele
bewijsperikelen.
De funderingsaannemer dient erop bedacht te zijn dat de
opdrachtgever/consument mogelijk niet deskundig is noch wordt
bijgestaan door een deskundig adviseur op het gebied van ontwerp,
vergunningen en richtlijnen. Zo kan de plaatselijke overheid
bijvoorbeeld beleid hebben, waarbij geanticipeerd wordt op de
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid; het veiligheidsplan dient dan
met bouwen en slopen te zijn uitgebreid. In elk geval legt dit een
zwaardere verantwoordelijkheid neer bij de funderingsaannemer
om desgewenst zelf externe adviseurs te consulteren en zo nodig de
opdrachtgever/consument tijdig te waarschuwen.
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