ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN SYNDUS GROUP
Karel de Clercqstraat 1
B-9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent)

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen,
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Syndus Group en/of één of
meer aan Syndus Group gelieerde vennootschappen of andere
rechtspersonen, die bij de uitvoering van de overeenkomsten zijn
Betrokken (nader te noemen ‘koper’), optreedt als koper van zaken
(nader te noemen ‘zaken’).
1.2

Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden
overeengekomen.

1.3

Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de
wederpartij van de koper (nader te noemen ‘verkoper’) zijn niet van
toepassing. Waar nodig treden deze algemene voorwaarden in de
plaats.

paid’ (D.D.P.) op de overeengekomen plaats van levering. Indien in
de plaats van de euro een ander wettig betaalmiddel is getreden,
vindt de regeling, neergelegd in de eerste zin van dit artikel, hierop
overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 4. LEVERING
4.1
Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de
‘Incoterms’ editie 2010 uitgegeven door de International Chambre of
Commerce (ICC).
4.2

1.4

2.3

Indien bij een aanvraag of koop de in het vorige lid genoemde
stukken niet zijn toegezonden, doet aanvrager of koper deze alsnog
toekomen. Verkoper kan zich nimmer beroepen op onbekendheid
met de in het vorige lid omschreven bepalingen of stukken. Verkoper
is aansprakelijk voor alle schade indien de hem verstrekte gegevens
onjuist- heden of onduidelijkheden bevatten en hij deze aanstonds of
bij een behoorlijke interpretatie had behoren te ontdekken en koper
hier niet schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.

2.4

Bindende verplichtingen voor koper komen pas tot stand na
schriftelijke aanvaarding.

2.6

Indien een schriftelijke order door de koper wordt geplaatst zonder
een daaraan vooraf- gaande aanbieding van de verkoper, dan komt
de overeenkomst tot stand indien hetzij binnen 14 dagen na
verzending van de order de getekende kopieorderbevestiging van de
verkoper door de koper wordt ontvangen, hetzij de zaken binnen
deze termijn overeenkomstig de order worden geleverd. De
overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst
van de kopieorderbevestiging of op het moment van acceptatie van
de levering.

2.6

2.7

4.3

Zodra de verkoper weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in
de nakoming van de overeenkomst, geeft hij hiervan onmiddellijk
schriftelijk bericht aan de koper onder opgave van redenen.
Onverminderd het recht van de koper overeenkomstig het bepaalde
in artikel 16, overleggen partijen op welke wijze de gerezen situatie
alsnog naar genoegen van de koper kan worden geregeld.

4.4

Indien de koper in de overeenkomst een boeteclausule hanteert, laat
deze het recht van de koper tot het vorderen van de nakoming en/of
schadevergoeding op grond van de desbetreffende overeenkomst
onverlet.

4.5

Indien de koper de verkoper verzoekt de levering uit te stellen zal de
verkoper de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor
de koper opslaan, beveiligen en verzekeren.

Bij gemengde overeenkomsten leidt de toepasbaarheidverklaring van
diverse soorten algemene voorwaarden niet tot niet-toepasbaarheid
daarvan. Op elk onderdeel van de overeenkomst zijn de algemene
voorwaarden van toepassing die voor dat soort overeenkomsten van
toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST.
2.1
Op een aanvraag van de koper volgt een vaste aanbieding van de
verkoper. Indien in de offerte geen termijn staat vermeld, heeft de
offerte een minimale geldigheidsduur van twee maanden. Op alle
aanvragen om aanbiedingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn
van toepassing alsof daarin woordelijk geïncorporeerd:
a. de overeenkomst tussen koper en verkoper;
b. de schriftelijk vastgelegde technische en andere details, alsmede
de overige documenten;
c. de tekst van deze algemene voorwaarden. Bij onderlinge
afwijkingen vinden de hoger geplaatste bepalingen toepassing.

In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de
uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment dat de
schriftelijke bevestiging van de order door de koper wordt verzonden.
Indien meerdere verkopers in onderlinge samenwerking de
aanbieding hebben gedaan of de overeenkomst zijn aangegaan, zijn
zij hoofdelijk aansprakelijk jegens koper voor alle verplichtingen die
harerzijds uit de overeenkomst kunnen voortvloeien.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
3.1
De overeengekomen prijzen zijn vast en niet verrekenbaar, luiden in
euro’s, exclusief omzetbelasting, inclusief verpakking (voor zover
nodig) en zijn gebaseerd op de leveringscondities ‘delivered duty

Levering geschiedt Delivered Duty Paid (D.D.P.) op de
overeengekomen plaats van levering, stipt op het over
overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn.

4.6

Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende
hulp- middelen als bedoeld in artikel 7 en alle bijbehorende
documentatie zoals tekeningen, kwaliteit, keuring, en garantie.

4.7

Keuring, controle en/of beproeving van zaken overeenkomstig het
bepaalde artikel 11 houdt levering noch afname in.

ARTIKEL 5. VERPAKKING
5.1
De zaken dienen - voor zover nodig – behoorlijk verpakt en gemerkt
en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede
staat te bereiken. De verkoper is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onvoldoende verpakking. Speciale eisen van de
koper ten aanzien van de verpakking zullen door verkoper in acht
worden genomen. Aan alle wettelijke eisen omtrent verpakking wordt
door de verkoper voldaan.
5.2

Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening
en risico van de verkoper naar de door de verkoper opgegeven
plaats van bestemming.

ARTIKEL 6. ACCEPTATIE EN LEVERING
6.1
Na goedkeuring wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd. Indien
niet binnen twee maanden na levering een reclame verkoper heeft
bereikt, wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd. Reclames
moeten door koper, diens principaal of door hem daartoe
aangewezen derden worden ingesteld.
6.2

Bij afkeuring wordt verkoper hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.
Op verzoek wordt het afgekeurde direct door verkoper verwijderd.
Indien aan het verzoek in de vorige zin geen gehoor wordt gegeven,
is koper bevoegd het afgekeurde op kosten van verkoper te
verwijderen of te doen verwijderen.

6.3

Naast het recht tot ontbinding van de overeenkomst en het recht
schadevergoeding te eisen, is koper bevoegd nakoming te eisen door
levering van nieuwe zaken die voldoen aan de eisen welke daaraan
op grond van de overeenkomst mogen worden gesteld zonder tot
extra betalingen gehouden te zijn.
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ARTIKEL 7. EIGENDOM.
7.1
De eigendom van de zaken gaat over van de verkoper op de koper
op het moment van levering en goedkeuring door koper.
7.2

De koper is bevoegd te verlangen dat de eigendom van de zaken
en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder
tijdstip op hem zal overgaan. In dat geval zal de verkoper de zaken
en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als
herkenbaar eigendom van de koper en de koper vrijwaren voor
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. Na
goedkeuring gaat het risico voor de te leveren zaken over.

7.3

Bij non-acceptatie of terugzending van geleverde zaken wordt het
risico en de eigendom geacht nooit te zijn overgegaan.

7.4

Verkoper doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden
welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame
mochten toekomen.

ARTIKEL 8. HULPMIDDELEN
8.1
Door de koper ter beschikking gestelde dan wel door de verkoper ten
behoeve van levering aan de koper aangeschafte of vervaardigde
materialen, tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, instructies,
specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de koper
c.q. worden eigendom van de koper op het moment van aanschaf of
vervaardiging.
8.2

De verkoper is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te
merken als herkenbaar eigendom van de koper, deze in goede staat
te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s
zolang de verkoper ten aanzien van die hulpmiddelen als houder
optreedt.

8.3

De hulpmiddelen zullen aan de koper ter beschikking worden gesteld
op eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de laatste levering van
de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.

8.4

Hulpmiddelen die door de verkoper bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt, worden op eerste verzoek van de
koper ter goedkeuring aan de koper voorgelegd.

8.5

Verandering aan of afwijking van de door de koper ter beschikking
gestelde en goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper.

8.6

De verkoper zal de hulpmiddelen niet (doen)aanwenden voor of in
verband met enig ander doel dan de levering aan de koper, tenzij de
koper hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

8.7

Indien de verkoper in gebreke blijft aan de verplichtingen op grond
van dit artikel te voldoen, kan koper de betaling opschorten totdat
aan deze verplichting is voldaan.

10.3

ARTIKEL 11. BETALING, FACTUUR
11.1
Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst en goedkeuring
van de factuur, mits ontvangst en goedkeuring van de levering en
ontvangst van alle bijbehorende documentatie, zoals tekeningen,
kwaliteit- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructie- boeken
en handleidingen.
11.2

De koper is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats
van eigendomsoverdracht te verlangen dat de verkoper voor zijn
rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie
doet afgeven door een voor de koper acceptabele bankinstelling om
de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.

11.3

De koper is bevoegd om de bedragen die hij of hem gelieerde
rechtspersonen aan de verkoper verschuldigd is, te verrekenen met
bedragen die de koper te vorderen heeft van de verkoper of een van
diens groepsmaatschappijen.

11.4

Betaling door de koper houdt op geen enkele wijze afstand van recht
in.

11.5

Door verkoper te verzenden facturen moeten voldoen aan de eisen
die de wet daaraan stelt. Als de factuur niet aan de gestelde eisen
voldoet, wordt deze onbehandeld geretourneerd en wordt betaling
opgeschort totdat een factuur is ontvangen, welke aan de geldende
eisen voldoet. De termijn genoemd in lid 1 van dit artikel begint bij de
ontvangst van de nieuwe factuur opnieuw te lopen.

ARTIKEL 12. KWALITEIT, GARANTIE, KEURING
12.1
De verkoper garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan
de overeenkomst en dat de zaken beschikken over de
eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt
zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de
wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de
binnen de branche gehanteerde veiligheid- en kwaliteitsnormen, alle
zoals deze gelden op het moment van levering.
12.2

De door verkoper te vertrekken garantie zal minimaal gelijk zijn aan
de garantie welke koper aan zijn principaal moet verstrekken. Indien
de fabrieksgarantie uitgebreider is als de in het voorgaande
omschreven garantie zal de fabrieksgarantie toepassing vinden.

12.3

Reparaties vallende binnen de garantie zullen binnen een redelijke
door de koper te bepalen termijn worden uitgevoerd door verkoper.
Alle kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening van
verkoper.

12.4

Indien de spoed waarmee onder garantie vallende reparaties moeten
worden uitgevoerd dit noodzakelijk maken, is koper bevoegd, na
kennisgeving aan verkoper, de reparatie op verkopers kosten uit te
voeren of te doen uitvoeren. Bij uiterste spoed wordt de kennisgeving
aan verkoper ten spoedigste na het uitvoeren van de reparatie
gedaan.

12.5

Een overeengekomen garantietermijn begint na acceptatie van een
uitgevoerde reparatie waarop de garantiebepalingen van toepassing
zijn opnieuw te lopen.

12.6

Keuring, controle en/of beproeving door de koper of door daartoe
door de koper aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden
zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering.

12.7

De verkoper verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de zaken
worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking
aan de gewenste keuringen, controles en/of beproevingen en
verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en
inlichtingen.

12.8

De verkoper stelt de koper zo nodig tijdig van te voren op de hoogte
van het tijdstip waarop keuring, controle en/of beproeving kan
plaatsvinden.

12.9

De verkoper is bevoegd bij de keuring, controle en/of beproeving
aanwezig te zijn.

ARTIKEL 9. GOEDKEURIG, TOESTEMMING
9.1
De door de koper ter zake van enig feit aan de verkoper verleende
goedkeuring of toestemming, als bedoeld in deze voorwaarden,
ontslaat de verkoper niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
ARTIKEL 10. WIJZIGINGEN
10.1
De koper is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de
hoedanigheid van de te leveren zaken worden/wordt gewijzigd. De
koper is bevoegd modificaties en dergelijke met betrekking tot de te
leveren zaken.
10.2

Indien zulks naar het oordeel van de verkoper gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal zij alvorens aan de
wijziging gevolg te geven de koper hieromtrent zo spoedig mogelijk,
doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de
verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor
de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de koper onredelijk zijn
ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft de
koper het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, tenzij dit gelet op de
omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op
grond van dit lid heeft geen der partijen een recht op vergoeding van
enigerlei schade.

De verkoper mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder
schriftelijke order of toestemming van de koper.
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15.4
12.10

Indien keuring, controle en/of beproeving door een onafhankelijke
instantie plaatsvindt, is de uitslag van de keuring, controle en/of
beproeving bindend voor de partijen. Ditzelfde geldt voor de uitslag
van de herkeuring.

12.11

De persoonlijke keuringskosten aan de zijde van de koper zijn voor
rekening van de koper. De persoonlijke keuringskosten aan de zijde
van de verkoper en alle zakelijke keuringskosten zijn voor rekening
van de verkoper. Onder persoonlijke keuringskosten wordt verstaan
alle kosten met betrekking tot de met keuring, controle en/of
beproeving belaste personen of instanties. Onder zakelijke
keuringskosten wordt verstaan alle overige kosten die gemaakt
worden om de keuring, controle en/of beproeving uit te (doen)voeren,
zoals kosten van in- en uitpakken, alsmede de kosten van vertraging.
Alle kosten van herkeuring zijn voor rekening van de verkoper.

12.12

12.13

12.14

12.15

Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor of na de levering de
zaken geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal de koper dit aan
de verkoper schriftelijk (doen) melden.
Ingeval van afkeuring van de zaken na de levering, gaat het risico
van de afgekeurde zaken op de verkoper over vanaf de datum van
dagtekening van de in het vorige lid bedoelde melding. De verkoper
dient voor zijn rekening zorg te dragen voor transport van de
afgekeurde zaken.
Indien de zaken, ongeacht de resultaten van de enige keuring,
controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in
lid 1 van dit artikel zal de verkoper voor zijn rekening de zaken ter
keuze van de koper op eerste aanzegging herstellen of vervangen,
tenzij de koper de voorkeur geeft aan ontbinding van de
overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de
verkoper redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de verkoper
niet, niet tijdig of niet naar behoren voor vervanging kan zorg dragen,
heeft de koper het recht herstel of vervanging voor rekening van de
verkoper zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING
13.1
De verkoper garandeert de geheimhouding tegenover derden van
alle bedrijfsinformatie bijvoorbeeld inzake bedrijfsmiddelen,
bedrijfsvoering en andere gegeven afkomstig van de koper, die op
enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.
ARTIKEL 14. INDUSTRIËLE EN INTELECTUELE EIGENDOM
14.1
De verkoper garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen
doorverkoop, van de door hem geleverde zaken, of van de door hem
ten behoeve van de koper gekochte of vervaardigde hulpmiddelen
geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten,
modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.
14.2

De verkoper vrijwaart de koper voor aanspraken, die voortvloeien uit
enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal de
koper alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

14.3

Door koper aan verkoper ter beschikking gestelde informatie en
hulpmiddelen blijven eigendom van koper.

14.4

Het is verkoper toegestaan door koper ter beschikking gestelde
informatie of hulpmiddelen te gebruiken buiten de uitvoering van de
betreffende overeenkomst om of dezen aan derden ter beschikking te
stellen zonder schriftelijke toestemming van koper.

ARTIKEL 15. OVERDRACHT
15.1
De verkoper zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de
overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan
derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de koper.
15.2

15.3

De verkoper zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden
zonder voorafgaande toestemming van de koper.
De verkoper heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te
verbinden.

In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de
verkoper redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal
tekortkomen in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, is de koper bevoegd te verlangen dat de verkoper
uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico geheel
of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Eén en ander ontslaat de
verkoper niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1
De verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door de koper of
door derden wordt geleden als gevolg van een gebreke in zijn
product waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te
verwachten.
16.2

De verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door de koper of
door derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst door de verkoper.

16.3

De verkoper vrijwaart de koper voor aanspraken van derden op
vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld
in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van de koper een
schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van
of gezamenlijk met de koper – één en ander ter beoordeling door de
koper – verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

16.4

Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers
van koper als derden aangemerkt.

16.5

Koper heeft bevoegdheid werknemers en onderaannemers van
verkoper de toegang te ontzeggen indien hiertoe in zijn ogen
aanleiding bestaat. Beveiligingsbeambten zijn bevoegd kleding en
eigendommen van werknemers en onderaannemers van verkoper, te
onderzoeken indien de situatie hiertoe aanleiding geeft.

16.6

De verkoper zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit
artikel genoegzaam verzekeren en verleent de koper desgewenst
inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot
hulpmiddelen, welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van deze
overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 17. NIET VAN TOEPASSING
ARTIKEL 18. ONTBINDING
18.1
In geval tekortkoming door de verkoper in nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten
die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van zijn faillissement,
surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of
overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de
overneming van de verkoper, is hij van rechtswege in verzuim. Het in
het voorgaande van deze alinea bepaalde is evenzeer van
toepassing als door verkoper een akkoord aan de crediteuren wordt
aangeboden dan wel wanneer het vermogen van verkoper onder
bewind of beheer wordt gesteld, verkoper onder curatele komt te
staan of op de onderneming van verkoper geheel of voor een deel
met conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. Alsdan heeft
de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de
verkoper en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen, zonder dat de koper tot enige schadevergoeding gehouden
is en onverminderd de koper verdere toekomende rechten daaronder
begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van
de koopprijs.
18.2

Alle vorderingen die de koper in deze gevallen op de verkoper mocht
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

18.3

Indien de verkoper zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming
heeft de koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHTEN GESCHILLEN
19.1
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien
is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van
de zogenaamde Eenvormige Wetten (LUF en LUVI) wordt echter
uitdrukkelijk uitgesloten.
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19.2

Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der
Partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de
overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
partijen mochten ontstaan zullen uitsluitend kunnen gebracht worden
voor de rechtbanken van het arrondissement waar de koper zijn
maatschappelijke zetel heeft.

ARTIKEL 20. OPDRACHT EN PRIJZEN
20.1
Opdrachten tot aanneming van werk worden altijd aangegaan onder
het voorbehoud van doorgang van het werk, goedkeuring door
principaal en de daadwerkelijke toepassing van de in de opdracht
genoemde materialen c.q. de uitvoering van de in de opdracht
genoemde werkwijzen.
20.2

De door onderaannemer opgegeven prijzen zijn vaste prijzen.
Prijswijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd indien
opdrachtgever hiermee door ondertekening heeft ingestemd.
Prijswijzigingen gebaseerd op het bestek worden niet aan
opdrachtgever doorberekend indien hetgeen in de voorgaande zin
van dit artikel geen toepassing heeft gevonden.

ARTIKEL 21. UITVOERING, OPLEVERING EN TERMIJNEN
21.1
Opdrachtnemer moet opdracht als een goed opdrachtnemer met
gebruikmaking van de juiste materialen uitvoeren. Door
opdrachtgever gegeven orders en instructies moeten strikt worden
uitgevoerd.
21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

overheid of nutsbedrijven gegeven aanwijzingen met betrekking tot
de uitvoering van de opdracht.
22.4

Betaling vindt alleen plaats indien en voor zover deze door principaal
schriftelijk zijn aanvaard en opdrachtgever betaling van principaal
heeft ontvangen.

ARTIKEL 23. ONDERUITBESTEDING
23.1
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan het werk verder uit te
besteden aan een derde, zonder vooraf duidelijke schriftelijke
goedkeuring van de opdrachtgever te hebben gevraagd en
verkregen.
ARTIKEL 24. BETALING EINDAFREKENING
24.1
(Deel)betalingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer vinden
plaats onder de volgende condities:
a) de(deel)oplevering is door opdrachtgever en principaal schriftelijk
goedgekeurd;
b) de factuur voldoet aan de voorwaarden welke daaraan op grond
van de wet kunnen worden gesteld;
c) opdrachtnemer toont schriftelijk aan alle wettelijke verplichtingen
omtrent de betaling van salarissen en sociale lasten te hebben
voldaan.
24.2

Opdrachtgever voldoet elke vaststaande vordering binnen zestig
dagen na ontvangst van een rechtsgeldige factuur. Indien
opdrachtgever opeisbare vorderingen op opdrachtnemer heeft, is
opdrachtgever gerechtigd tot verrekening met het door hem aan
opdrachtnemer te betalen bedrag over te gaan conform het bepaalde
artikel 11 van deze voorwaarden.

24.3

Opdrachtnemer begint met de uitvoering van de werkzaamheden op
het in het contract bepaalde moment. Indien de voortgang van het
project zulks vordert, is de opdrachtgever gerechtigd wijzigingen in
het tijdschema aan te brengen zonder dat gehouden te zijn de
schade welke opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden.

De factuur mag nimmer een boete of verhoging vanwege een
kredietbeperking bevatten. Betaling op een bank- of girorekening die
niet op naam van opdrachtnemer is gesteld kan nimmer worden
verlangd.

24.4

Betaling door opdrachtgever kan nimmer als aanvaarding of
goedkeuring worden opgevat. Betaling laat de andere rechten van
opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en de daarop van
toepassing zijnde andere schriftelijke stukken onverlet.

Oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na schriftelijke
bevestiging van goedkeuring door opdrachtgever en diens principaal.
Tot dat moment verblijft het risico bij opdrachtnemer.

24.5

Indien opdrachtgever voornemens is zijn eindafrekening bij principaal
in te dienen, stelt hij opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis met
het verzoek bij hem hetzelfde te doen. Opdrachtnemer geeft binnen
vier weken gehoor aan een dergelijk verzoek. Betaling vindt plaats
indien opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst heeft voldaan.

Opdrachtnemer draagt zorg voor de bij de opdracht in te schakelen
hulpmiddelen. Indien door opdrachtgever aan opdrachtnemer zaken
ter beschikking worden gesteld, kunnen de kosten hiervoor door
opdrachtgever
aan
opdrachtnemer
worden
doorberekend.
Opdrachtgever is gerechtigd deze kosten in mindering te brengen op
de door haar aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

Opdrachtnemer is gedurende de overeengekomen termijn
aansprakelijk
voor
de
kwaliteit
van
zijn
werk.
Zijn
onderhoudsverplichting
eindigt
tegelijk
met
de
onderhoudsverplichting van opdrachtgever ten opzichte van
principaal. Gedurende de onderhoudstermijn is opdrachtnemer
gehouden op eerste aanzegging en binnen een door opdrachtgever
te bepalen termijn de geconstateerde gebreken te verhelpen.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de ter
beschikking gestelde tekeningen, voorschriften, instructies,
specificaties en overeengekomen tijdsplanning. Betreffende
documenten blijven eigendom van de onderneming en zullen op
verzoek van de onderneming door de opdrachtnemer geretourneerd
worden .

ARIKEL 22. WIJZIGINGEN, MEER/ MINDERWERK
22.1
Zonder toestemming of opdracht van opdrachtgever is
opdrachtnemer niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen. Zij
onthoudt zich van biedingen of ander verkoopactiviteiten richting
principaal of bedrijven of instelling, welke aan haar zijn gelieerd.
22.2

Opdrachtnemer voert alle wijzigingen in opdracht van opdrachtgever
uit indien deze technisch mogelijk zijn. De gevolgen voor de
oplevering en aanverwante zaken van de wijzigingen worden vooraf
schriftelijk overeengekomen. Indien geen overeenstemming wordt
bereikt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk)
te ontbinden of opdracht te geven de gewijzigde werkzaamheden uit
te voeren terwijl een geschillencommissie het geschil beslecht.

22.3

Opdrachtnemer is gehouden wijzigingen als gevolg van in het
contract niet voorzien omstandigheden, welke tot haar aard tot de
opdracht behoren uit te voeren zonder op enige verrekening
aanspraak te kunnen maken. Deze regeling vindt evenzeer
toepassing indien de wijziging het gevolg is van door of vanwege de

ARTIKEL 25. ZEKERHEIDSSTELLING
25.1
Opdrachtgever kan van opdrachtnemer zekerheidsstelling verlangen
omtrent de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer op
grond van tussen hen gesloten overeenkomsten en alle bescheiden
die daarop betrekking hebben conform hetgeen in lid 2 en 3 van dit
artikel zijn bepaald.
25.2

Indien niet anders schriftelijk overeengekomen bedraagt de
zekerheidsstelling 5% van de aannemingssom. De zekerheid moet
worden verstrekt in de vorm van een bankgarantie van een
gerenommeerde bankinstelling.

25.3

De zekerheidsstelling blijft gehandhaafd tot op het moment van
oplevering c.q. aanvaarding door opdrachtgever dan wel tot op het
moment van geconstateerde gebreken zijn verholpen en alsnog
aanvaarding kan plaatsvinden.

ARTIKEL 26. WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN
26.1
Opdrachtnemer verklaart zichzelf bekend met alle door of vanwege
de overheid gegeven voorschriften voor zover deze van toepassing
zijn op de uitvoering van de overeenkomsten tussen opdrachtgever
en principaal en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in
samenhang met hetgeen daarin is opgenomen.
26.2

Opdrachtnemer verklaart zich bereid alle door of vanwege de
overheid te geven voorschriften na te leven en alle schade aan
opdrachtgever en diens principaal te vergoeden in geval van
overtreding van hetgeen in het voorafgaande van deze zin is
bepaald.
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26.3

Opdrachtnemer verklaart over voldoende kennis te beschikken om de
werkzaamheden conform de wettelijke voorschriften uit te voeren in
het bijzonder met betrekking tot milieu- en veiligheidswetgeving.

26.4

Opdrachtnemer verplicht zich bij het onbeheerd achterlaten van de
werkplek te zorgen voor voldoende beveiliging alsmede voor het
afvoeren van door haar voortgebrachte afvalstoffen.

ARTIKEL 27. SCHADE AAN OF VERLIES VAN ZAKEN
27.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de zaken, hulpmiddelen en het
materiaal dat door hem wordt gebruikt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden.
27.2

Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor waardevermindering,
verlies of diefstal van zaken welke aan opdrachtnemer toebehoren.

syndus inkoopvoorwaarden/2011

