ALGEMENE
INKOOPVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn op 1 oktober 2021 gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30059821

DEEL I.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Inkoopvoorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden van EQUANS. In aanvulling op Deel I. Algemene Bepalingen bestaan de
Algemene Inkoopvoorwaarden uit de volgende delen:
•	Deel II. Bijzondere Bepalingen Aanneming van Werk
•	Deel III. Bijzondere Bepalingen Onderhoudswerkzaamheden
•	Deel IV. Bijzondere Bepalingen Diensten
Diensten
De door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ten behoeve van EQUANS te verrichten werkzaamheden
als bedoeld in artikel 7:400 BW.
EQUANS
ENGIE Services Nederland N.V., handelend onder de naam EQUANS, en alle aan haar gelieerde rechtspersonen
en ondernemingen.
Installatie
Het door Opdrachtnemer plaatsen en/of aansluiten van een Product of een samenstelling van Producten en het
zodanig gereed maken voor gebruik hiervan dat het Product of de samenstelling van Producten functioneert
overeenkomstig de Specificaties.
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, rechten met
betrekking tot knowhow, geregistreerde en niet-geregistreerde modellen, aanvragen voor enige van die rechten,
ontwerpen en uitvindingen, naburige rechten, octrooirechten, handelsnamen en merkrechten) alsmede alle
soortgelijke rechten en rechten uit licenties, toestemmingen of anderszins.
Maatwerk
Maatwerk Programmatuur en alle resultaten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer en specifiek voor EQUANS zijn of worden gemaakt, waaronder methoden en
technieken die speciaal voor EQUANS worden gebruikt bij installatie-, implementatie of andere werkzaamheden,
alsmede alle wijzigingen van al het voorgaande. Dit alles op een niveau dat voldoende is om EQUANS in staat te
stellen de Maatwerk Programmatuur of het Werk te begrijpen, te onderhouden en te ontwikkelen.
Maatwerk Programmatuur
Programmatuur die specifiek voor EQUANS wordt ontworpen en vervaardigd en alle programmatuur anders
dan Standaard Programmatuur, waaronder broncode, technische documentatie, specificaties, data modellen
en daarmee verband houdende algoritmes van deze programmatuur, alsmede alle wijzigingen van al het
voorgaande.
Medewerker
Een ieder die, al dan niet krachtens een dienstbetrekking, werkzaam is ten behoeve van Opdrachtnemer en door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld.
Offerte
Iedere door Opdrachtnemer mondelinge/schriftelijke aan EQUANS gedane opgave van een Prestatie, prijzen en/
of termijnen.
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Onderhoudswerkzaamheden
De door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ten behoeve van EQUANS te verrichten
onderhoudswerkzaamheden.
Onder-Opdrachtnemer
Iedere persoon of rechtspersoon, waarmee Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst
een rechtsbetrekking aangaat, uit hoofde waarvan deze persoon of rechtspersoon de uitvoering van een
gedeelte van de Overeenkomst of van de gehele Overeenkomst op zich neemt.
Opdrachtnemer
Iedere persoon of rechtspersoon, die met EQUANS een Overeenkomst aangaat dan wel een Offerte uitbrengt
voor het leveren van de Prestatie.
Opdracht
Iedere opdracht van EQUANS tot het leveren van een Prestatie door Opdrachtnemer.
Overeenkomst
Een Opdracht, inclusief de door Partijen overeengekomen specifieke en algemene voorwaarden.
Partijen
EQUANS en Opdrachtnemer.
Prestatie
De door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie, bestaande uit de levering van
Producten en/of Installaties en/of de uitvoering van Werk en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het
verlenen van Diensten en/of het verrichten van Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden en
daarmee verband houdende activiteiten.
Producten
De door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan EQUANS te leveren goederen, daaronder mede
begrepen Programmatuur, en het onbezwaard eigendom van die goederen en hetgeen daartoe behoort.
Programmatuur
Standaard Programmatuur en Maatwerk Programmatuur.
Raamovereenkomst
Overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder EQUANS Opdrachten kan plaatsen bij
Opdrachtnemer.
Specificaties
De (technische) specificaties of beschrijvingen van de Prestatie, zoals vastgelegd in de Opdracht of in de
Opdracht genoemde documenten, dan wel andere terzake door EQUANS verstrekte documenten.
Standaard Programmatuur
Programmatuur die Opdrachtnemer in ongewijzigde vorm algemeen aan klanten aanbiedt, waaronder
gebruikersdocumentatie van deze programmatuur, alsmede alle wijzigingen van al het voorgaande.
VGM-projectplan
Het projectspecifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuplan uitvoeringsfase.
Werk
Alle werkzaamheden zoals opgenomen in de Opdracht/Overeenkomst en alle daar redelijkerwijs bijbehorende
werkzaamheden en leveranties, inclusief (in voorkomend geval) alle daarbij behorende verplichtingen en eisen,
welke door Opdrachtnemer uitgevoerd dienen te worden uit hoofde van de overeenkomst welke EQUANS met
haar opdrachtgever heeft gesloten.
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ZZP’er
Zelfstandige zonder personeel.

2. Toepasselijkheid
2.1 	Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten, Overeenkomsten,
Raamovereenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen waarbij EQUANS een Prestatie afneemt van
Opdrachtnemer.
2.2 	Indien een nieuwere versie van de Algemene Inkoopvoorwaarden van EQUANS tot stand komt, zal die
nieuwe versie tussen Partijen van toepassing zijn na kennisname door Opdrachtnemer, tenzij deze
binnen dertig (30) kalenderdagen bezwaar maakt waarna, ter keuze van EQUANS, de Overeenkomst kan
worden ontbonden of de oude Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing blijven.
2.3	In het geval een Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
2.4 	Wanneer Partijen een Raamovereenkomst hebben afgesloten is het bepaalde in die Raamovereenkomst
van toepassing op alle Opdrachten die voortvloeien uit die Raamovereenkomst, ook wanneer
in een Opdracht niet expliciet wordt verwezen naar de op die Opdracht van toepassing zijnde
Raamovereenkomst.
2.5 	De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden
heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.
2.6 	Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.7 	Voor zover Partijen aan in het handelsverkeer gebruikelijke leveringscondities refereren, zijn de op dat
moment geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.

3. Offertes, Opdrachten en het tot stand komen van Overeenkomsten
3.1 	Aanvragen voor een Offerte binden EQUANS niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het uitbrengen
van een Offerte.
3.2 	EQUANS is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Opdrachtnemer af te breken zonder opgave
van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te
zijn door te onderhandelen.
3.3 	Mondelinge Offertes dienen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bevestigd te worden.
3.4 	Door het uitbrengen van een Offerte verplicht Opdrachtnemer zich tegenover EQUANS, indien door
EQUANS Opdracht is gegeven, om de Prestatie te leveren voor de vaste totaalprijs of vaste verreken
prijs binnen de voor de aflevering gestelde termijn. Opdrachtnemer doet zijn Offerte gestand gedurende
een periode van negentig (90) kalenderdagen tenzij in de aanvraag een andere periode wordt verlangd.
Als Opdrachtnemer zijn Offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure,
wordt, in geval een voorlopige voorziening wordt gevraagd door één van de inschrijvers, de
gestanddoeningstermijn verlengd met de periode die gemoeid is met de afhandeling van de juridische
procedure. Voorts doet Opdrachtnemer zijn Offerte gestand tot minimaal een half jaar na de gunning
van het project aan EQUANS. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van een Offerte zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.
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3.5 	In geval van kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de aanvraag voor een
Offerte, dient Opdrachtnemer, alvorens een Offerte te doen, in overleg te treden met EQUANS. Verzuimt
Opdrachtnemer een dergelijke melding te doen, dan is hij aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen
van zijn verzuim. Indien Opdrachtnemer niet expliciet aangeeft dat er fouten of tegenstrijdigheden in de
aanvraag voorkomen, prevaleren, bij tegenstijdigheden tussen aanvraag en Offerte, de specificaties van
de aanvraag.
3.6 	Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat:
		
a. Opdrachtnemer de door EQUANS verstrekte Opdracht heeft aanvaard, of;
		
b. 	Opdrachtnemer een aanvang maakt met de in Opdracht gegeven werkzaamheden na ontvangst van
de Opdracht, of;
		
c. Door beide Partijen een schriftelijke Overeenkomst is overeengekomen.
3.7 	Indien EQUANS bij het tot stand komen van de Overeenkomst verwijst naar bestekken, tekeningen,
modellen, specificaties, instructies, keurings-, technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften
of documenten, maken deze deel uit van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is gehouden deze
voorschriften of documenten te controleren op fouten, onduidelijkheden of onvolledigheden en dient
EQUANS bij constatering daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien bij
de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van voorschriften of documenten, of de
verbeterde en aangepaste versies daarvan, waarnaar EQUANS verwijst, door EQUANS ter beschikking zijn
gesteld of door EQUANS zijn goedgekeurd, maken deze voorschriften en documenten eveneens deel uit
van de Overeenkomst.
3.8 	Een mondelinge Opdracht van EQUANS heeft pas rechtskracht nadat deze schriftelijk door EQUANS is
bevestigd.
3.9 	Een afwijking van de orderbevestiging door Opdrachtnemer ten opzichte van de door EQUANS verstrekte
Opdracht bindt EQUANS niet, tenzij EQUANS de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Een
aanvaarding van of betaling voor door de Opdrachtnemer geleverde zaken of Diensten geldt niet als
aanvaarding van de afwijking.
3.10 	Indien Opdrachtnemer, zonder dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, een aanvang maakt met
werkzaamheden, doet hij dit voor eigen rekening en risico.

4. Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen
4.1 	Wijzigingen of afwijkingen van of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of de Algemene
Inkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4.2 	Wanneer een wijziging, afwijking of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1. wordt overeengekomen, geldt
deze slechts voor de betreffende Overeenkomst.
4.3 	In geval van kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Overeenkomst en/of
Opdracht, dient Opdrachtnemer, alvorens met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Opdracht te
beginnen, in overleg te treden met EQUANS, opdat de Opdracht zo nodig kan worden gewijzigd.
4.4 	EQUANS heeft het recht een verzoek tot wijziging van de Opdracht aan Opdrachtnemer voor te leggen,
waaronder doch niet uitsluitend meer- en minderwerk. Een dergelijk verzoek kan Opdrachtnemer niet
weigeren anders dan op redelijke gronden. Opdrachtnemer dient vervolgens binnen een afgesproken
termijn en bij gebreke hiervan binnen tien (10) werkdagen schriftelijk alle relevante consequenties aan
te geven waaronder doch niet uitsluitend prijs- en planningsconsequenties. De wijziging wordt slechts
opgedragen indien de wijziging en bijbehorende consequenties schriftelijk door EQUANS uitdrukkelijk zijn
aanvaard.
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4.5 	Slechts indien naar het oordeel van EQUANS door de aard van het Werk en/of de inhoud van de
Opdracht, de prijs van de wijziging in alle redelijkheid niet tijdig kan worden bepaald, zal met schriftelijke
instemming van EQUANS in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 4.4, de prijs na voltooiing van de
wijziging door Partijen in onderling overleg en in alle redelijkheid worden bepaald.
4.6 	Indien de door Opdrachtnemer aangegeven consequenties voor de prijs of de planning naar het oordeel
van EQUANS onredelijk zijn ten opzichte van de omvang van het wijzigingsverzoek, heeft EQUANS het
recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden
onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft Opdrachtnemer geen recht op
schadevergoeding.
4.7 	Minderwerk zal altijd verrekend worden. Daar waar op grond van de Overeenkomst verrekening
van meerwerk dient plaats te vinden, zal het door Opdrachtnemer gehanteerde prijsniveau voor de
betreffende verrekening niet hoger zijn dan het in de Overeenkomst gehanteerde prijsniveau, gerelateerd
aan de daarbij behorende werkzaamheden.
4.8 	Tot meerwerk wordt niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die
Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst heeft voorzien of had behoren te voorzien.
4.9 	Indien Opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake is, zal Opdrachtnemer EQUANS daarover
uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na constatering daarvan schriftelijk informeren. Opdrachtnemer heeft
uitsluitend recht op vergoeding van meerwerk indien EQUANS daar voorafgaand schriftelijk mee instemt.
Start Opdrachtnemer met de uitvoering van meerwerk voordat EQUANS daarmee schriftelijk heeft
ingestemd, dan gebeurt dat voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

5. Kwaliteit en omschrijving van de Prestatie
5.1 	De Prestatie moet in ieder geval:
		
a.	In overeenstemming zijn met hetgeen in de Opdracht is vermeld of redelijkerwijs daarin geacht
mag worden bedoeld te zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot hoeveelheid, omschrijving,
kwaliteit, esthetisch opzicht, goed vakmanschap en dergelijke;
		
b. In alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing verklaarde Specificaties;
		
c.	Vergezeld gaan van de noodzakelijke instructies aan EQUANS c.q. haar personeel, teneinde EQUANS
c.q. haar personeel in staat te stellen zelfstandig van de Prestatie gebruik te maken;
		
d. Alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst bevatten;
		
e.	Het voor de uitvoering van de Overeenkomst te verrichten teken- en andere voorbereidende
werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden bevatten; en
		
f.	Wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake
toepasselijke wettelijke eisen en/of geldende regelgeving en/of normen en voorschriften.
5.2 	In aanvulling op artikel 5.1 geldt, voor zover de Prestatie ook de levering van Producten omvat, het
volgende:
		
a.	De Producten zullen van deugdelijke materialen vervaardigd, vrij van defecten en van goede uitvoering
zijn. Indien materialen hergebruikt worden, dient dit specifiek van tevoren kenbaar gemaakt te
worden, bij gebreke waarvan overeengekomen is dat gebruik gemaakt wordt van nieuwe materialen;
		
b.	De Producten zullen geschikt zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn;
		
c.	De Producten zullen voldoen aan alle wettelijke vereisten en andere toepasselijke wetgeving en / of
algemeen aanvaarde normen en richtlijnen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en
milieu, zowel op nationaal als internationaal niveau, alles zoals van toepassing op het moment van
aflevering van de Producten;
		
d.	Bij elke levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen, dient Opdrachtnemer het actuele
veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS) te leveren;
		
e.	De Producten zullen vervaardigd zijn uit onderdelen en grondstoffen waarvan de herkomst
traceerbaar is;
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f.	Opdrachtnemer is verplicht gedurende tenminste tien (10) jaar na aflevering van de betreffende
Producten, op het eerste verzoek van EQUANS, aan EQUANS met de geleverde Producten verband
houdende (reserve-)onderdelen en/of componenten en/of speciaal gereedschap en/of speciale
meetapparatuur van dezelfde kwaliteit te leveren;
g.	De Producten zullen geen asbest of andere kankerverwekkende stoffen bevatten, dan wel anderszins
gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
h.	De benodigde documenten, zoals paklijsten, (garantie- c.q. kwaliteits) certificaten,
conformiteitsverklaringen, attesten, tekeningen, handboeken voor instructie, reserveonderdelenlijsten
en onderhoudsvoorschriften zullen tegelijkertijd met de aflevering van de Producten aan EQUANS
worden verstrekt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen deze documenten in de
Nederlandse taal te worden opgesteld;
i.	De Producten zullen voorzien zijn van een type-, serie- en apparaatnummer en van een aanduiding
van de herkomst door middel van een adequaat merkteken afkomstig van de fabrikant of importeur,
of, indien dit niet mogelijk is, zullen de verpakkingen van de Producten van dergelijke tekens zijn
voorzien.

5.3 	In aanvulling op artikel 5.1 geldt, voor zover de Prestatie Programmatuur omvat, dat de Programmatuur
geen ongedefinieerde functionaliteiten, diseases of virussen zal bevatten en dat de technische en
functionele eigenschappen van de Programmatuur zal voldoen aan de overeengekomen Specificaties.
5.4 	In aanvulling op artikel 5.1 geldt, voor zover de Prestatie Maatwerk omvat, dat het Maatwerk efficiënt,
deugdelijk en coherent zal zijn uitgevoerd en compleet en accuraat en van zodanige kwaliteit zal zijn dat
een redelijk bekwame deskundige in staat is om het Maatwerk te begrijpen, te wijzigen en toevoegingen
te maken teneinde (onder andere) gebreken in het Maatwerk te corrigeren, het Maatwerk te wijzigen en
daaraan functionaliteit toe te voegen.
5.5 	In aanvulling op artikel 5.1 geldt, voor zover de Prestatie Maatwerk Programmatuur omvat, dat met
behulp van de broncode van de Maatwerk Programmatuur de objectcode van de laatste versie van de
Maatwerk Programmatuur gegenereerd zal kunnen worden.
5.6 	Opdrachtnemer is als onderdeel van de Prestatie verplicht om alle hulpmiddelen te leveren die voor een
goede werking en het beoogde gebruik vereist zijn, ook indien zij niet met naam genoemd zijn, waaronder
maar niet beperkt tot:
		
a.	Alle bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie om het EQUANS mogelijk te
maken de geleverde Prestatie volledig en naar behoren te benutten/gebruiken;
		
b.	De Standaard Programmatuur inclusief de gebruikersdocumentatie van deze programmatuur; en
		
c.	De Maatwerk Programmatuur inclusief de broncode, technische documentatie, specificaties, data
modellen en daarmee verband houdende algoritmes.
5.7 	Indien het voor Opdrachtnemer redelijkerwijs onmogelijk is de overeengekomen Prestaties te leveren,
dan zal hij – na toestemming van EQUANS – een vervangende Prestatie leveren. Opdrachtnemer dient
aan te tonen dat de vervangende Prestatie voldoet aan de Specificaties en technisch en functioneel
minimaal gelijkwaardig is aan de overeengekomen Prestatie. Voorts zal de prijs voor de vervangende
Prestatie gelijk zijn aan, of lager zijn dan, de prijs voor de overeengekomen Prestatie.
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6. Inspectie voorafgaand aan de aflevering
6.1 	Voorafgaande aan de aflevering zal Opdrachtnemer, zonder dat dit voor EQUANS kosten met
zich meebrengt, zorgvuldig inspecteren of de Prestatie in overeenstemming is met hetgeen is
overeengekomen en indien EQUANS dit verlangt, zal Opdrachtnemer EQUANS tijdig informeren over het
moment waarop de inspectie plaats zal vinden. EQUANS en door haar aan te wijzen derden hebben het
recht aanwezig te zijn bij de inspectie. Opdrachtnemer zal EQUANS op verzoek van EQUANS kosteloos
een afschrift van zijn inspectierapport(en) verstrekken.
6.2 	EQUANS en door haar aan te wijzen derden zijn bevoegd de fabricage van de Prestatie en de voortgang
van de fabricage te inspecteren, waar die fabricage ook geschiedt.
6.3 	Opdrachtnemer dient bezwaren tegen de inspectie door de in de artikelen 6.1 en 6.2 bedoelde derden
schriftelijk aan EQUANS kenbaar te maken. Indien deze bezwaren redelijk zijn zal EQUANS de inspectie
niet door die derden laten verrichten.
6.4 	Indien EQUANS gebruik maakt van haar recht om te inspecteren, zal Opdrachtnemer kosteloos
zorgdragen voor die faciliteiten die EQUANS redelijkerwijs voor de inspectie nodig heeft.
6.5 	Indien EQUANS na inspectie constateert dat de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming
is met de Opdracht of dat dit bij voltooiing van de bewerking of fabricage waarschijnlijk niet het geval
zal zijn, zal EQUANS dit schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Opdrachtnemer dient in dat geval
voor zijn rekening onverwijld die maatregelen te treffen die nodig zijn om alsnog aan de bepalingen en
voorwaarden van de Opdracht te voldoen. De kosten van een eventueel noodzakelijke volgende inspectie
door EQUANS zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
6.6 	Het wel of niet uitvoeren van een inspectie of acceptatietest heeft geen invloed op eventuele
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer noch op die van EQUANS bijvoorbeeld door eigen schuld. Indien
een termijn is bepaald voor acceptatie, zal het niet halen van die termijn door EQUANS geen stilzwijgende
acceptatie inhouden van EQUANS.

7. Verpakking, vervoer en opslag
7.1 	De Producten moeten deugdelijk en milieuvriendelijk en op zodanige wijze verpakt, beveiligd en vervoerd
worden, dat zij hun bestemming in goede staat bereiken. De Producten moeten behoorlijk worden
verpakt.
7.2 	Alle met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan samenhangende kosten van verpakking, vervoer,
opslag (anders dan bedoeld in artikel 8) en levering van de Prestatie en van de door EQUANS ter
beschikking gestelde zaken als bedoeld in artikel 24, alsmede de kosten van verzekering (werkelijke
waarde) van vervoer, opslag en levering, komen voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal
deze kosten terstond aan EQUANS vergoeden, voor zover EQUANS deze kosten heeft gemaakt.
7.3 	Opdrachtnemer zal eventuele instructies van EQUANS met betrekking tot verpakking, conservering,
etikettering, markering, beveiliging, verzending en verzendingsdocumentatie nauwkeurig opvolgen.
7.4 	Opdrachtnemer dient de te leveren goederen op de buitenkant te voorzien van een zichtbare paklijst die
ook bij stapelen duidelijk zichtbaar is.
7.5 	Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening en risico op verzoek van EQUANS het door
Opdrachtnemer gebruikte verpakkings- en transportmateriaal terug te nemen. EQUANS is gerechtigd dit
verpakkings- en transportmateriaal voor rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren. Indien
EQUANS dat wenst, mag zij het verpakking- en transportmateriaal behouden en wordt dit zonder extra
kosten haar eigendom.
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7.6 	Leveringen zullen, tenzij in de Opdracht anders is bepaald, geschieden op basis van DDP op het in
de Opdracht vermelde afleveradres, zoals omschreven in de op dat moment geldende versie van de
Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC).

8. Opslag ten behoeve van EQUANS
8.1 	Indien de Prestatie gereed is voor aflevering, doch EQUANS redelijkerwijs niet in staat is deze in
ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, zal Opdrachtnemer de Prestatie, afgezonderd en
herkenbaar bestemd voor EQUANS, onder zich houden, beveiligen en voorts alle benodigde maatregelen
treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen, totdat de Prestatie is afgeleverd. EQUANS zal in dat
geval de door Opdrachtnemer ter zake redelijkerwijze gemaakte kosten vergoeden.

9. Gevaarlijke stoffen en hulpstoffen
9.1 	Voor de levering van Producten en/of Diensten gelden met betrekking tot de levering dan wel het gebruik
van gevaarlijke stoffen op EQUANS terreinen of in EQUANS gebouwen dan wel het werkterrein de
onderstaande bepalingen. Onder gevaarlijke stoffen wordt in ieder geval verstaan: stoffen die door hun
intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige
hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.
9.2 	Onder gevaarlijke stoffen, die schadelijk zijn voor mens en milieu, vallen in ieder geval de volgende
categorieën van stoffen:
		
a. Giftige stoffen;
		
b. Stoffen die kunnen ontploffen;
		
c. Kankerverwekkende en mutagene stoffen;
		
d. Stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind.
9.3 	Voor stoffen uit de bovengenoemde categorieën moet een veiligheidsinformatieblad Material Safety Data
Sheet of een International Chemical Safety Card worden verstrekt overeenkomstig de daartoe wettelijk
geldende bepalingen, waarin adequate gegevens zijn opgenomen, onder andere omtrent:
		
a. De identiteit van de stof;
		
b.	De aan de stof verbonden gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers;
		
c. De aan de stof verbonden gevaren voor mens en milieu;
		
d.	De wijze waarop de in de voorgaande onderdelen genoemde gevaren zoveel mogelijk kunnen worden
voorkomen of beperkt;
		
e. Eerst hulpmaatregelen;
		 f. Brandbestrijdingsmaatregelen.
9.4 	In geval van levering van gevaarlijke stoffen uit bovengenoemde categorieën moet het
veiligheidsinformatieblad, Material Safety Data Sheet of een International Chemical Safety Card
op of voorafgaand aan het moment waarop de stof voor de eerste maal wordt geleverd, worden
verstrekt. Indien zich één of meer voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers dan wel voor
het milieu relevante veranderingen voordoen in de in het veiligheidsinformatieblad Material Safety
Data Sheet of een International Chemical Safety Card opgenomen gegevens, moet een herzien
veiligheidsinformatieblad worden verstrekt.
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9.5 	Voor leveringen waarbij gevaarlijke stoffen als boven bedoeld tot de levering behoren is ontheffing van
EQUANS noodzakelijk voor het bezit en/of de toepassing van deze stoffen. Voor het verkrijgen van
ontheffing voor de toepassing van deze stoffen dienen ze door Opdrachtnemer via de in de Opdracht
aangeduide contactpersonen te worden aangemeld, waarbij de betreffende veiligheidsinformatiebladen
Material Safety Data Sheet of een International Chemical Safety Card worden verstrekt. Er kan door
EQUANS worden verlangd dat tevens een monster ter analyse wordt verstrekt via de contactpersoon.
Opdrachtnemer dient rekening te houden met de benodigde tijd voor het verkrijgen van een ontheffing.
Het bovenstaande geldt in het bijzonder voor kankerverwekkende, toxische, reprotoxische en mutagene
stoffen. Voor reeds bij EQUANS bekende stoffen, waarvoor ontheffing werd verleend, kan gebruik worden
gemaakt van de eerder verleende ontheffing.
9.6 	Toch aangetroffen stoffen, waarvoor de noodzakelijke ontheffing niet is verleend en/of de betreffende
veiligheidsinformatiebladen Material Safety Data Sheet of een International Chemical Safety Card niet
zijn verstrekt, worden door of vanwege EQUANS van het terrein of uit de gebouwen verwijderd. Ter
zake gemaakte kosten en wachturen worden door EQUANS niet vergoed. Ter zake in rekening worden
gebracht.
9.7 	Verpakkingen dienen op de voorgeschreven wijze te zijn geëtiketteerd en voorzien van gevarensymbolen,
zodat de inhoud duidelijk is en een beperking van het gebruik tot het overeengekomen kan worden
gewaarborgd.
9.8 	Het gebruik van asbest, slakkenwol en keramische vezels is verboden. Het gebruik van glas- en/of
steenwol is toegestaan met dien verstande dat bij bewerkingen daarmee/daaraan vooraf geaccepteerde
werkmethoden inclusief (huid en adem-) beschermingsmiddelen dienen te worden gebruikt.

10. Overgang van eigendom en risico
10.1 	Het eigendom gaat bij aflevering over op EQUANS. Het risico voor de Prestatie berust bij Opdrachtnemer
tot aan het moment van aflevering of, indien de Prestatie eveneens de Installatie bevat, tot aan het
moment van oplevering.
10.2 	In afwijking van het in artikel 10.1 bepaalde, verkrijgt EQUANS, in het in artikel 8 bedoelde geval, de
eigendom van de Prestatie op het moment waarop deze ten behoeve van EQUANS wordt opgeslagen; het
risico blijft echter bij Opdrachtnemer tot aan de aflevering of, indien de Prestatie eveneens de Installatie
bevat, oplevering van de Prestatie.
10.3 	Producten die door EQUANS aan Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn
gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van Opdrachtnemer, maar blijven
eigendom van EQUANS.
10.4 	Indien is overeengekomen dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 14, vooruitbetaling plaats vindt
van hetgeen EQUANS krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, worden alle materialen, grondstoffen
en halffabrikaten, die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt dan wel daartoe
bestemt, alsmede alle in bewerking zijnde Producten, in juridische zin geleverd en in volle en vrije
eigendom door Opdrachtnemer aan EQUANS overgedragen.
10.5 	Voor zover nodig verklaart Opdrachtnemer (bij voorbaat) al die zaken genoemd in artikel 10.4 aan
EQUANS te leveren en in eigendom over te dragen op het moment dat Opdrachtnemer de vooruitbetaling
ontvangt.
10.6 	Vanaf het moment dat Opdrachtnemer de vooruitbetaling ontvangt, houdt hij voor zijn risico alle in
artikel 10.4 genoemde zaken voor EQUANS en is Opdrachtnemer verplicht al deze zaken genoegzaam te
individualiseren en ten behoeve van EQUANS afgezonderd van andere zaken onder zich te houden.
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11. Tijdstip van aflevering
11.1 	Opdrachtnemer zal de Prestatie afleveren op de in de Opdracht vastgestelde datum en locatie. Wanneer
de Opdracht in plaats van een dergelijke datum een periode vermeldt, vangt deze periode aan op de
dag waarop Opdrachtnemer de Opdracht heeft ontvangen of - indien dat later is - op de dag waarop
Opdrachtnemer de beschikking heeft over de door EQUANS te verstrekken informatie, tekeningen,
modellen, materialen of hulpmiddelen die Opdrachtnemer nodig heeft om met de uitvoering van de
Overeenkomst te beginnen.
11.2 	Het afleveringstijdstip c.q. de afleveringstermijn is bindend. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht, dat
de Prestatie niet tijdig kan worden afgeleverd, zal hij EQUANS daarvan onverwijld schriftelijk in kennis
stellen onder vermelding van de oorzaken.
11.3 	Tenzij in de Opdracht anders is bepaald, is Opdrachtnemer niet bevoegd tot het uitvoeren van
deelleveringen.
11.4 	Alle tussen Opdrachtnemer en EQUANS overeengekomen boetes beïnvloeden een eventuele
schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer niet. De boete is niet voor matiging vatbaar. Het
staat EQUANS vrij om zich naast de boete te beroepen op andere haar toekomende rechten zoals het
vorderen van nakoming van de Overeenkomst.

12. Inspectie bij aflevering en acceptatie
12.1 	Indien bij de aflevering blijkt dat de Prestatie geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming is met de
bepalingen van de Opdracht, zal EQUANS bericht van afkeuring geven aan Opdrachtnemer. Dit bericht van
afkeuring geldt als ingebrekestelling. Opdrachtnemer zal er in dat geval voor zorg dragen dat de Prestatie
alsnog binnen een door EQUANS te bepalen termijn in overeenstemming zal zijn met de bepalingen en
voorwaarden van de Opdracht. Afwezigheid van een bericht van afkeuring houdt niet in dat de Prestatie
is geaccepteerd.
12.2 	In geval van afkeuring van de Prestatie tijdens of na de levering worden de eigendom en het risico
geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op EQUANS te zijn overgegaan. EQUANS
kan alle kosten verband houdende met de opslag van eventueel reeds geleverde Producten volledig bij
Opdrachtnemer in rekening brengen.
12.3 	Voor zover de Prestatie wordt geaccepteerd, betreft dit slechts een voorlopige acceptatie gebaseerd op
visuele inspectie.
12.4 	Indien een acceptatietest is overeengekomen zal de procedure, zoals beschreven in de Opdracht, worden
gevolgd en accepteert EQUANS de Prestatie indien uit de resultaten van een dergelijke test blijkt dat aan
de gestelde eisen wordt voldaan en onverminderd EQUANS’s rechten in geval van verborgen gebreken of
een negatieve uitkomst van de nadien uit te voeren functionele test.
12.5 	Bij (op)levering van Programmatuur zal, naar keuze van EQUANS, Opdrachtnemer of EQUANS de
acceptatieprocedure uitvoeren in aanwezigheid van EQUANS en/of door EQUANS aangewezen personen
of instanties. De acceptatieprocedure is pas met succes afgerond als Opdrachtnemer een daartoe
strekkend schriftelijk bericht van EQUANS heeft ontvangen. Ongeacht de acceptatie van Programmatuur
behoudt EQUANS het recht gedurende een periode van negentig (90) kalenderdagen na acceptatie
de Programmatuur af te keuren indien deze onvolkomenheden blijkt te bevatten. EQUANS zal de
Programmatuur niet afkeuren indien de onvolkomenheden niet wezenlijk zijn en de goede werking van
de Programmatuur niet in de weg staan. Opdrachtnemer zal de onvolkomenheden evenwel zo spoedig
mogelijk herstellen in overleg met en naar genoegen van EQUANS.

EQUANS - Deze algemene voorwaarden zijn op 1 oktober 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30059821

11

12.6 	Acceptatie als bedoeld in dit artikel staat een later beroep door EQUANS op niet-nakoming door
Opdrachtnemer van diens verplichtingen niet in de weg.

13. Prijs
13.1 	De overeengekomen prijs is bindend en kan nimmer worden gewijzigd als gevolg van wijziging van
valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen,
grondstoffen of halffabrikaten, lonen en andere door Opdrachtnemer aan derden verschuldigde
prestaties.
13.2
		
		
		

In de prijs zijn in ieder geval mede begrepen:
a. Alle kosten als bedoeld in artikel 7;
b. Invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
c.	Leges en alle andere heffingen of kosten ter zake van de aanvragen voor vergunningen, noodzakelijk
voor het verrichten van de Prestatie;
		
d. De kosten van de door Opdrachtnemer te geven instructies aan EQUANS c.q. haar personeel;
		
e.	De vergoedingen voor het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten bedoeld in artikel 23;
		
f.	Alle kosten verband houdende met of voorvloeiende uit het leveren van de Prestatie, als bedoeld in
artikel 5;
		
g.	Alle andere kosten die blijkens of krachtens de Overeenkomst dan wel deze Algemene
Inkoopvoorwaarden ten laste van Opdrachtnemer komen;
		en voorts al hetgeen nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst met inachtneming van
de geldende normen, voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook al mocht een en ander niet
uitdrukkelijk in de Opdracht zijn genoemd.
13.3 	Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Prestaties aan
EQUANS zal leveren voor de redelijkerwijs laagst mogelijke prijs. Deze prijs zal niet naar boven afwijken
van de prijs die Opdrachtnemer in rekening brengt aan met EQUANS in inkoopvolume vergelijkbare
derden, voor Prestaties van vergelijkbare kwaliteit en kwantiteit.

14. Betaling en facturen
14.1 	Opdrachtnemer zal door EQUANS verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan op de datum van
aflevering van de Prestatie of, indien betaling in termijnen is overeengekomen, bij het voldoen aan de in
de Overeenkomst/Opdracht gestelde eisen per betreffende betalingstermijn. EQUANS zal een ter zake
gefactureerd bedrag binnen zestig (60) kalenderdagen na factuurdatum voldoen, na akkoordbevinding
van die factuur.
14.2 	De factuur dient te voldoen aan geldende wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting
1968 en de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 en de regels
van het vennootschapsrecht die op EQUANS van toepassing zijn. De factuur dient voorzien te zijn van de
in de Overeenkomst verlangde gegevens doch in ieder geval:
		 a. Factuurdatum;
		
b. Naam, adres en woonplaats Opdrachtnemer;
		
c. KVK-nummer Opdrachtnemer;
		
d. Btw-identificatienummer Opdrachtnemer;
		 e. Btw-bedrag;
		 f. Factuurnummer;
		
g. Inkoopordernummer, regelpositienummer en bij uitbesteding ook het GF-nummer;
		 h. Prijs;
		
i. Tijdvak en omschrijving van de Prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
		
j. Leverdata en leveradres van de Prestatie.
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14.3 	Indien niet alle verlangde gegevens vermeld zijn, is geen sprake van een goedgekeurde factuur in de zin
van artikel 14.1 en is EQUANS geen betaling verschuldigd. Bij indiening van een nieuwe, correcte factuur
vangt de betalingstermijn, bedoeld in artikel 14.1, opnieuw aan.
14.4 	EQUANS is te allen tijde bevoegd bedragen die EQUANS aan Opdrachtnemer verschuldigd is, te
verrekenen met al hetgeen EQUANS te eniger tijd al dan niet opeisbaar van Opdrachtnemer of tot de
groep van Opdrachtnemer behorende rechtspersonen of vennootschappen heeft of zal hebben te
vorderen.
14.5

Betaling van de factuur houdt op geen enkele wijze erkenning van de betreffende vordering in.

14.6 	Facturen die aan EQUANS worden toegezonden na verloop van één (1) jaar te rekenen van de aflevering
van de Prestatie, worden niet geaccepteerd en het recht op betaling van die facturen verjaart na verloop
van die periode.
14.7 	EQUANS is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht te
verlangen dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie
doet afgeven.
14.8 	In geval van niet-tijdige betaling door EQUANS zonder deugdelijke reden heeft Opdrachtnemer, nadat hij
EQUANS op deugdelijke wijze in gebreke heeft gesteld, recht op betaling van de wettelijke rente conform
artikel 6:119 BW met ingang van het einde van de in de ingebrekestelling genoemde termijn.
14.9 	Opdrachtnemer is niet bevoegd vorderingen die hij op EQUANS heeft te verrekenen met vorderingen die
EQUANS op hem heeft.
14.10 	Ingeval EQUANS facturen betwist, is Opdrachtnemer niet gerechtigd om de Prestatie waarop de factuur
betrekking heeft terug te vorderen of om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.
14.11 	In geval van niet tijdige betaling van de opdrachtgever van EQUANS vanwege omstandigheden die
Opdrachtnemer toerekenbaar zijn, heeft EQUANS het recht betaling van de facturen met betrekking tot de
daartegenover staande werkzaamheden van Opdrachtnemer dienovereenkomstig op te schorten.
14.12 	Ingeval van faillissement van Opdrachtnemer is EQUANS gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te
schorten, totdat EQUANS van de Belastingdienst een vrijwarende verklaring heeft ontvangen waaruit
blijkt dat EQUANS niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van artikel 34 of artikel 35 van de
Invorderingswet 1990 wegens ten onrechte niet afgedragen loonheffingen door Opdrachtnemer. Op
curator dan wel pandhouder dan wel cessionaris rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging
van bedoelde verklaringen(en).
14.13 	Ingeval van faillissement van Opdrachtnemer is EQUANS eveneens gerechtigd tot een bedrag tot 5%
van de totale prijs ofwel aanneemsom als vergoeding voor de omstandigheid dat Opdrachtnemer zijn
garantieverplichtingen niet meer zal kunnen nakomen alsmede 5% vanwege bijkomende kosten door het
faillissement tenzij de kosten aantoonbaar hoger zijn, in welk geval EQUANS recht heeft op vergoeding
van die kosten.
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15. Garantieverplichtingen
15.1 	Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Prestatie in alle opzichten voldoet aan de daaraan gestelde eisen,
zoals onder andere het in artikel 5 gestelde.
15.2

Tenzij in de Opdracht anders is bepaald, bedraagt de garantieperiode twee (2) jaar.

15.3 	Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde Prestatie gedurende een periode van tenminste twee (2)
jaar in overeenstemming is met de Opdracht. Indien de Prestatie bestemd is om door EQUANS te worden
verwerkt in installaties of systemen, vangt de garantieperiode aan vanaf oplevering door EQUANS van die
installaties of systemen aan haar opdrachtgever. Indien de fabrieksgarantie van de geleverde Prestatie
langer is dan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal de garantieperiode overeenkomstig deze langere
termijn zijn. Deze bepaling doet niet af aan het gestelde in lid 1 van dit artikel.
15.4 	Indien EQUANS, na acceptatie van de Prestatie, binnen de garantieperiode schriftelijk bericht geeft
aan Opdrachtnemer van enig gebrek aan de Prestatie, is Opdrachtnemer verplicht een zodanig gebrek
onverwijld en kosteloos te herstellen en bijkomende schade te vergoeden waaronder o.a. .in- en
uitbouwkosten, onderzoekskosten, (verticaal) transport en begeleidingskosten, en in overleg met
EQUANS te herstellen en, in geval naar het oordeel van EQUANS herstel niet mogelijk is, de Prestatie
te vervangen of opnieuw uit te voeren, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
en de verdere rechten van EQUANS. Opdrachtnemer zal het gebrek herstellen ongeacht of hij erkent
aansprakelijk te zijn voor het betreffende gebrek. Mocht achteraf blijken dat Opdrachtnemer niet
aansprakelijk is voor het betreffende gebrek, dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de
normale kosten voor het herstel of de vervanging of het opnieuw uitvoeren.
15.5 	In spoedeisende gevallen of indien Opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in artikel 15 genoemde
verplichtingen te voldoen, is EQUANS gerechtigd, zonder verdere aanmaning, de vervanging of het herstel
op kosten van Opdrachtnemer uit te (doen) voeren.
15.6 	Voor een vervangen of herstelde Prestatie vangt de overeengekomen garantieperiode opnieuw aan op
het moment dat deze Prestatie door EQUANS is geaccepteerd.
15.7 	Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de garantieperiode de kennis en de capaciteit beschikbaar
houdt die benodigd is voor het nakomen van de uit artikel 15 voor Opdrachtnemer voortvloeiende
verplichtingen.

16. Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Opdrachtnemer
16.1 	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die EQUANS en/of derden lijden als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van
de Overeenkomst en voor schade door Opdrachtnemer veroorzaakt aan eigendommen van EQUANS
en/of derden, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer, een Medewerker of een
Onder-Opdrachtnemer voor wie Opdrachtnemer verantwoordelijk is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor indirecte schade waaronder uitsluitend gederfde winst en reputatieschade wordt verstaan. Deze
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid
aan de zijde van Opdrachtnemer.
16.2 	Gedurende de uitvoering van het Werk is inzake de goederen van Opdrachtnemer het risico voor diefstal,
beschadiging, brand of molest van deze goederen voor rekening van Opdrachtnemer. Dit risico strekt
zich tevens uit tot de persoonlijke bezittingen van Medewerkers, ander aan Opdrachtnemer gelieerd
personeel of eventueel door Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk ingeschakelde OnderOpdrachtnemers. Is Opdrachtnemer van mening zich tegen voornoemd risico te moeten verzekeren dan
zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtnemer. In geen geval zal in dit opzicht
enige aansprakelijkheid bestaan van EQUANS ten opzichte van Opdrachtnemer of ten opzichte van de
door Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk eventueel betrokken Onder-Opdrachtnemers.
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16.3 	Het in artikel 16.1 bepaalde is mede aan te merken als een beding, bedoeld in artikel 6:253 BW. Het
beding kan door de Opdrachtnemer niet worden herroepen en wordt jegens iedere derde om niet
gemaakt.
16.4 	Opdrachtnemer zal EQUANS vrijwaren voor en tegen alle aanspraken, vorderingen, rechten en
rechtsvorderingen welke derden, waaronder mede worden verstaan regres nemende verzekeraars,
ter zake van de Overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan tegen EQUANS pretenderen c.q. tegen
EQUANS op enig moment zullen kunnen doen gelden en mitsdien zal Opdrachtnemer EQUANS ter zake
volledig schadeloos stellen.

17. Aansprakelijkheid EQUANS
17.1 	EQUANS is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtnemer of diens Medewerkers lijden,
behoudens in geval van opzet of grove schuld van EQUANS of haar personeel.

18. Opschorting
18.1 	EQUANS is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten en Opdrachtnemer te verplichten de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van een door
EQUANS te bepalen termijn te onderbreken. In dat geval zal Opdrachtnemer eventueel als onderdeel van
de Prestatie te leveren Producten deugdelijk verpakt opslaan, beveiligen, verzekeren en alle redelijke
maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen.
18.2 	Opdrachtnemer is verplicht de uit deze opschorting voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken
door het nemen van gepaste maatregelen.
18.3 	Voorzieningen die Opdrachtnemer ten gevolge van de opschorting moet treffen en waarvoor hij
aantoonbaar kosten heeft moeten maken, worden met hem verrekend als ware het meer- c.q.
minderwerk, tenzij de opschorting is veroorzaakt door enige tekortkoming van Opdrachtnemer of een
door Opdrachtnemer ingeschakelde Onder-Opdrachtnemer.
18.4 	Als Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen en/of wanneer blijkt dat de Prestatie geheel
of gedeeltelijk niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Opdracht, mag EQUANS haar
betalingsverplichtingen van de betreffende Opdracht jegens Opdrachtnemer opschorten totdat
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

19. Overmacht
19.1	Partijen zijn niet in verzuim en hebben jegens elkaar geen aanspraak op vergoeding van kosten indien
en voor zover nakoming van contractuele verplichtingen vertraagd, belemmerd of verhinderd wordt
door overmacht waaronder met name, maar niet uitsluitend, te verstaan is oorlog of vijandelijkheden,
oproer of burgerlijke onlusten, overstromingen dan wel andere natuurrampen, kernrampen en andere
soortgelijke van buiten komende onheilen voor zover deze niet aan de desbetreffende partij toe te
rekenen zijn. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet begrepen ziekte van Medewerkers, tekort aan
mankracht, grondstoffentekort, transportproblemen, schaarste, grondstoffentekorten, storing in de
productie, stakingen of werkonderbrekingen van Medewerkers en wanprestatie van toeleveranciers
van Opdrachtnemer en/of andere door Opdrachtnemer ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers. Zolang
Opdrachtnemer zich op overmacht beroept, is EQUANS gerechtigd tot het opschorten van haar
verplichtingen totdat de situatie van overmacht is opgeheven.
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19.2 	Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht situatie op de hoogte stellen.
19.3 	Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen voortvloeiend
uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, is ieder der
Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de wederpartij.

20. Verzuim/ontbinding
20.1 	Alle overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn voor Opdrachtnemer fatale termijnen,
bij overschrijding waarvan Opdrachtnemer onmiddellijk en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
is vereist, in verzuim verkeert, ook indien EQUANS instemt met latere levering.
20.2 	Zodra Opdrachtnemer weet of aannemelijk is dat hij zal tekortschieten in de nakoming van enige
bepaling van de Overeenkomst, is hij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk onder opgave van
redenen mededeling te doen aan EQUANS en iedere mogelijk actie te ondernemen om ervoor te
zorgen dat de Overeenkomt nog steeds wordt nagekomen. Onverminderd de overige rechten van
EQUANS, overleggen Partijen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen
van EQUANS kan worden geregeld.
20.3 	Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet bij Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer
EQUANS onverwijld schriftelijk informeren, zijn alle vorderingen van EQUANS onmiddellijk in
hun geheel opeisbaar en heeft EQUANS het recht en is zij bevoegd om de uitvoering van alle
Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld, onder behoud van al
haar overige rechten op grond van de wet en de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt
tot het recht op nakoming dan wel gehele/gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan wel
vervangende schadevergoeding en het recht op aanvullende schadevergoeding:
		
a.	Opdrachtnemer schiet tekort in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van die
Overeenkomst en Opdrachtnemer heeft de tekortkoming na ingebrekestelling door EQUANS niet
hersteld binnen de daarvoor door EQUANS gestelde termijn;
		
b.	Er sprake is, dan wel er bestaat een gegrond vermoeden, van diefstal, ontvreemding of misbruik,
door Opdrachtnemer en/of zijn Medewerkers van goederen die EQUANS of haar opdrachtgever in
eigendom toebehoren en/of door EQUANS aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld;
		
c.	Er sprake is, dan wel er bestaat een gegrond vermoeden, dat Opdrachtnemer en/of zijn
Medewerkers en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers zich schuldig
heeft (hebben) gemaakt aan strafbare handelingen;
		
d.	Indien EQUANS uit een mededeling van Opdrachtnemer moet afleiden dat deze in de nakoming
zal tekortschieten of indien EQUANS goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtnemer tekort
zal schieten en Opdrachtnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die
gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn
verplichtingen na te komen;
		
e.	Indien een wijziging optreedt ter zake van de bestuurders en/of aandeelhouders van
Opdrachtnemer, voor zover deze omstandigheid een aanmerkelijke verzwaring van de risico’s
voor EQUANS meebrengt of indien door deze omstandigheid een concurrent van EQUANS
doorslaggevende zeggenschap krijgt over Opdrachtnemer.
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20.4 	De ene Partij is bevoegd om alle Overeenkomsten terstond (zonder ingebrekestelling) te ontbinden,
zonder door die ontbinding tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn, in elk van de navolgende
gevallen:
		
a.	Indien de andere Partij of degene die zich voor de andere Partij’s verplichtingen garant heeft
gesteld of zekerheid heeft verstrekt, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, vrijwillig of onvrijwillig in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt
of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvrage van faillissement of surseance van betaling;
		
b.	Indien ten laste van de andere Partij beslag wordt gelegd op aanzienlijke vermogensbestanddelen
van de andere Partij en dit beslag niet binnen één maand na het leggen daarvan is opgeheven.
		Indien één van bovengenoemde omstandigheden zich voordoet bij een Partij, zal die Partij de andere
Partij onverwijld schriftelijk informeren, zijn alle vorderingen van die andere Partij onmiddellijk in
hun geheel opeisbaar en heeft de andere Partij het recht en is zij bevoegd om de uitvoering van alle
Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld, onder behoud van al
haar overige rechten op grond van de wet en de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt
het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding.
20.5 	Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van zijn eventuele opschortings- of
retentierecht als bedoeld in artikel 6:52 resp. 3:290 BW ter zake van de Prestatie, tenzij EQUANS,
ondanks deugdelijke ingebrekestelling, meer dan 3 maanden in gebreke is in de correcte nakoming
van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtnemer garandeert dat ieder van zijn
Onder-Opdrachtnemers op gelijke wijze afstand doen van hun eventuele retentierechten ter zake van
de Prestatie en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende
overeenkomst met de Onder-Opdrachtnemer.

21. Overdracht van rechten en verplichtingen
21.1 	Zonder schriftelijke toestemming van EQUANS, is het Opdrachtnemer verboden de Opdracht of enig
deel daarvan dan wel rechten of vorderingen uit hoofde van de Opdracht of de Overeenkomst aan
derden over te dragen of te verpanden. In het bijzonder treft dit verbod betalingen die gedaan worden
ten behoeve van de betaling van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. Aan de
toestemming kan EQUANS voorwaarden verbinden. Indien EQUANS deze toestemming verleent, blijft
Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overgenomen Overeenkomst of
verplichtingen of uitbestede uitvoering of belasting- en sociale zekerheidswetgeving. De derde aan
wie de uitvoering van de Overeenkomst wordt uitbesteed bindt zich aan alle verplichtingen die voor
Opdrachtnemer uit deze Overeenkomst voortvloeien.

22. Gemachtigden
22.1

Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij vertegenwoordigd wordt door een daartoe bevoegd persoon.

23. Intellectuele Eigendomsrechten, Programmatuur
23.1

 ventuele Intellectuele Eigendomsrechten op een door Opdrachtnemer speciaal voor EQUANS
E
ontwikkelde Prestatie berusten bij EQUANS, dan wel zullen aan EQUANS worden overgedragen.

23.2 	Indien de Prestatie niet speciaal voor EQUANS wordt ontwikkeld, verleent Opdrachtnemer aan
EQUANS een niet-exclusieve oneindige licentie op eventuele Intellectuele Eigendomsrechten met
betrekking tot de Prestatie. De vergoeding voor deze licentie is bij de prijs van de Prestatie inbegrepen.

EQUANS - Deze algemene voorwaarden zijn op 1 oktober 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30059821

17

23.3 	Voor zover voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 23.1
of het verlenen van een licentie als bedoeld in artikel 23.2 een speciale akte nodig is, verklaart
Opdrachtnemer reeds nu zijn medewerking aan een dergelijke akte te zullen verlenen.
23.4 	Opdrachtnemer garandeert dat de Prestatie geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten
van derden. Opdrachtnemer zal EQUANS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn
gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten. Daarnaast zal Opdrachtnemer EQUANS
schadeloos stellen voor alle schade welke is veroorzaakt door de (kennelijke) inbreuk, waaronder de
daadwerkelijke (juridische) kosten, zal hij zorgdragen voor het verrichten van de Prestatie op zodanige
wijze dat geen inbreuk wordt gepleegd op het Intellectueel Eigendomsrecht van een derde en zal hij
op eerste verzoek van EQUANS de juridische procedure namens EQUANS voeren dan wel EQUANS
voorzien van voldoende en adequate informatie om haar in staat te stellen een dergelijke juridische
procedure te voeren.
23.5 	Indien de Prestatie (tevens) de levering van Standaard Programmatuur omvat, zullen eventuele
updates om niet aan EQUANS verstrekt worden en zal Opdrachtnemer op zijn kosten de broncode
deponeren bij een escrow agent. De escrow-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij anders overeengekomen.
23.6 	Opdrachtnemer dient alle informatie ter beschikking te stellen, inclusief wachtwoorden, beveiligingen
en instellingen, die nodig is zodat EQUANS, of de opdrachtgever van EQUANS, de Prestatie zonder
tussenkomst van Opdrachtnemer zelfstandig kan gebruiken, onderhouden en aanpassen of het
onderhoud of de aanpassing door een derde uit kan laten voeren.

24. D
 oor EQUANS ter beschikking gestelde materialen, materieel, onderdelen, attesten,
tekeningen en soortgelijke zaken
24.1 	Materialen, materieel, onderdelen, attesten, tekeningen en soortgelijke zaken die EQUANS voor de
uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer blijven eigendom van
EQUANS en dienen na uitvoering van de Overeenkomst in goede staat te worden geretourneerd.
24.2 	Totdat de in artikel 24.1 genoemde zaken aan EQUANS zijn geretourneerd, zijn deze zaken voor risico
van Opdrachtnemer en is deze verplicht deze zaken behoorlijk te onderhouden.
24.3 	Opdrachtnemer zal alle zaken die hij van EQUANS ontvangt in verband met de Overeenkomst op eigen
kosten ten gunste van EQUANS op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen de risico’s van geheel
of gedeeltelijk verlies of beschadiging als gevolg van brand, diefstal en vernieling.
24.4 	Opdrachtnemer dient bij ontvangst van de in dit artikel bedoelde zaken te controleren of deze
deugdelijk en correct zijn.

25. Ontwerpdocumenten
25.1 	Alle tot de Overeenkomst behorende en door Opdrachtnemer op te leveren ontwerpdocumenten
dienen in ieder geval ook in digitale vorm te worden aangeleverd en op een zodanige wijze dat goede
bewerking en reproductie eenvoudig mogelijk is.
25.2 	Ontwerpdocumenten dienen alle voor de Prestatie relevante gegevens te bevatten en waar nodig door
berekeningen volgens algemeen aanvaarde methoden te worden gestaafd.
25.3 	Alle voor de beoordeling van de Prestatie noodzakelijke ontwerpdocumenten dienen door
Opdrachtnemer op eerste verzoek of op het in de opdracht vermelde tijdstip ter beoordeling te worden
voorgelegd aan EQUANS. EQUANS zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de ontwerpdocumenten
laten weten of zij daarmee instemt.
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25.4 	Betrokkenheid van EQUANS bij de beoordeling van de ontwerpdocumenten ontheft Opdrachtnemer
niet van zijn aansprakelijkheid ter zake.
25.5 	Opdrachtnemer zal voor de ontwerpwerkzaamheden aansluiten bij de ontwerpmethodiek van
EQUANS. Deze methodiek en eisen worden op diens verzoek aan Opdrachtnemer verschaft.

26. Geheimhouding
26.1 	Opdrachtnemer zal alle gegevens en/of informatie die hij in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van EQUANS
aan derden - met uitzondering van Onder-Opdrachtnemers die door hem bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden ingeschakeld - bekendmaken. Opdrachtnemer zal zulke Onder-Opdrachtnemers
eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat er voor in dat deze zich houden aan deze
geheimhoudingsplicht. Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat de door EQUANS verstrekte
gegevens/informatie slechts gedeeld zal worden met personen die daarvan kennis dienen te nemen
om een goede uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
26.2 	Ingeval van overtreding van het bepaalde in artikel 26.1 verbeurt Opdrachtnemer aan EQUANS een
onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend EURO) per gebeurtenis, welke boete
de eventuele schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer onverlet laat en behoudens het recht
van EQUANS om de daadwerkelijke schade en nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

27. Verzekeringen
27.1 	Opdrachtnemer is gehouden zich ter zake van zijn aansprakelijkheid in de meest ruime zin
(daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid,
ontwerpaansprakelijkheid, wettelijke (risico)aansprakelijkheid) jegens EQUANS en jegens derden voor
eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden voor het bedrag van € 2.500.000,- (zegge: twee
miljoen vijfhonderdduizend EURO) per gebeurtenis.
27.2 	Op verzoek van EQUANS is Opdrachtnemer verplicht de verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat de
verzekeringspremies zijn voldaan, te verstrekken. Het eigen risico bedraagt ten hoogste € 15.000,(zegge: vijftienduizend EURO) per gebeurtenis.
27.3	Indien voornoemde verzekering(en) niet door Opdrachtnemer is (zijn) afgesloten en/of het bewijs
van betaling van de premie van één of meer van de hiervoor bedoelde verzekeringen niet door
Opdrachtnemer kunnen worden verstrekt, heeft EQUANS het recht deze verzekering(en) op kosten van
Opdrachtnemer af te sluiten.
27.4 	Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de verzekeringen als bedoeld in dit artikel te beëindigen,
de voorwaarden daarvan in negatieve zin te wijzigen of de verzekerde som te minderen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUANS.
27.5 	Indien Opdrachtnemer in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens EQUANS aanspraak
op verzekeringsdekking en/of een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen
gelden, dan is Opdrachtnemer verplicht hier aanspraak op te maken en dient Opdrachtnemer er
voor te zorgen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan EQUANS geschieden of ten goede komen aan
EQUANS. Daartoe kan EQUANS verlangen dat Opdrachtnemer, naar keuze van EQUANS, als enige of
als medebegunstigde onder de verzekeringsovereenkomst wordt aangemerkt of dat aanspraken op
uitkeringen uit hoofde van de verzekering aan haar gecedeerd worden.
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28. Rechtskeuze en bevoegde Rechter
28.1 	Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van
toepassing.
28.2 	De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
28.3 	Alle geschillen tussen Partijen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen voor zover niet
anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank
Midden Nederland, met dien verstande dat EQUANS het recht heeft vorderingen tegen Opdrachtnemer,
al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges of arbitrage instantie.
28.4	Indien geschillen ontstaan, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of te wijzigen.

29. Beëindiging van de Overeenkomst
29.1 	EQUANS is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij in de
Overeenkomst anders is bepaald, tegen vergoeding van alle door Opdrachtnemer reeds afgeleverde
en door EQUANS aanvaarde Prestaties, vermeerderd met een vergoeding voor de daadwerkelijk
aantoonbaar gemaakte kosten die Opdrachtnemer als gevolg van het niet voltooien van de
Overeenkomst heeft gemaakt, zulks te allen tijde tot een maximum van de in de Overeenkomst
bepaalde prijs of aanneemsom. Opdrachtnemer is verplicht de uit deze beëindiging voortvloeiende
schade zoveel mogelijk te beperken.
29.2 	EQUANS zal een beëindiging als bedoeld in artikel 29.1 motiveren.
29.3

In de gevallen bedoeld in artikel 20 geldt uitsluitend de in artikel 20 vermelde regeling.

30. M
 aatschappelijk verantwoord ondernemen, anti-corruptie en belangenverstrengeling
30.1	EQUANS streeft naar een verantwoordelijke, duurzame en ethische toeleveringsketen met haar
Opdrachtnemers waarin de arbeidsomstandigheden veilig zijn, Medewerkers eerlijk en met respect
behandeld worden, bedrijven een ethische bedrijfsvoering voeren en het milieu en de omgeving zo
min mogelijk belast worden. Om de wensen en eisen van EQUANS ten aanzien van het voorgaande
concreet te maken, heeft EQUANS een duurzame en ethische leverancierscode opgesteld die
kan worden ingezien op https://engie.nl/zakelijk/technische-dienstverlening/leveranciers. Deze
leverancierscode maakt integraal onderdeel uit van elke Overeenkomst die EQUANS sluit met
Opdrachtnemer en kan door EQUANS te allen tijde worden gewijzigd. Vóór aanvang van de
werkzaamheden zal Opdrachtnemer verifiëren of hij kennis heeft van de meest recente versie.
		In geval van doorlopend werk, zal Opdrachtnemer op periodieke basis (in overeenstemming
met de aard van de werkzaamheden maar minimaal eens per 2 maanden) kennis nemen van de
meest recente leverancierscode. Indien Opdrachtnemer zich niet kan vinden in de inhoud van de
leverancierscode zal hij dit zo snel mogelijk kenbaar maken onder opgave van de redenen, bij gebreke
waarvan hij geacht wordt in te stemmen met de leverancierscode.

31. Data en Privacy
31.1 	Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer mag EQUANS, zonder
verdere restricties, alle informatie die EQUANS verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst
opslaan, verwerken en (her) gebruiken.
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31.2 	Voor zover Partijen in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen
zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.
31.3 	Opdrachtnemer zal EQUANS op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de
wijze waarop Opdrachtnemer voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
31.4 	Opdrachtnemer zal de technische en organisatorische voorzieningen treffen ter bescherming van
persoonsgegevens die Opdrachtnemer ontvangt van EQUANS.
31.5 	Opdrachtnemer garandeert dat alle data die hij ter beschikking stelt aan EQUANS op een rechtmatige
wijze is verkregen, op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan EQUANS en dat de data
geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart en houdt EQUANS
gevrijwaard tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen EQUANS
voortkomende uit enige inbreuk door Opdrachtnemer en/of diens dataverwerker van enige rechten van
derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving.
31.6 	Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de aan EQUANS beschikbaar gestelde persoonsgegevens
up-to-date zullen blijven in het kader van uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig
toepasselijke privacywetgeving.
31.7 	Opdrachtnemer zal de door EQUANS aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens uitsluitend
verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
31.8 	Opdrachtnemer dient EQUANS onmiddellijk, en in elk geval binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte
te brengen indien hij:
		
a.	Een verzoek om informatie ontvangt, of een dagvaarding of een verzoek tot inspectie of audit
van een bevoegde overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking, behalve voor zover het
Opdrachtnemer anderszins wettelijk verboden is om die informatie openbaar te maken;
		
b.	Voornemens is om persoonsgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie openbaar te maken;
of
		
c. Ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden.
31.9 	Opdrachtnemer dient EQUANS onmiddellijk te informeren over eventuele klachten, verzoeken of
informatieverzoeken afkomstig van individuen, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens
te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. Opdrachtnemer zal niet rechtstreeks antwoorden,
behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door EQUANS. Opdrachtnemer zal als verwerker
van EQUANS niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd
door EQUANS. Deze bepaling met betrekking tot informatieverplichting is niet van toepassing op
verwerkingsverantwoordelijken.
31.10 	Opdrachtnemer garandeert dat persoonsgegevens waar EQUANS verwerkingsverantwoordelijke voor
is, niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden.

32. Taal
32.1	Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal zodat hij de
Overeenkomst, haar voorwaarden en bijlagen volledig begrijpt, en dat alle toekomstige documenten,
tekeningen en correspondentie in het Nederlands zullen worden opgesteld. Andere talen zullen alleen
gebruikt worden indien dit vereist wordt door daartoe bevoegde autoriteiten of in de mate zoals
anderszins elders in de Overeenkomst uitdrukkelijk staat vermeld.
32.2 	Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van
strijd tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan,
prevaleert de Nederlandse tekst.
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DEEL II.

BIJZONDERE BEPALINGEN AANNEMING VAN WERK

Naast de Algemene Bepalingen (Deel I) zijn bij de aanneming van Werk tevens de bepalingen van dit Deel II
van toepassing. Indien de Bijzondere Bepalingen Aanneming van Werk afwijken van de Algemene Bepalingen,
prevaleren de Bijzondere Bepalingen Aanneming van Werk.

33. Kwaliteitssysteem en acceptatie
33.1 	EQUANS heeft het recht om een Opdrachtnemer die niet is gecertificeerd volgens een door EQUANS
geaccepteerd kwaliteitssysteem, vóór het verstrekken van de Opdracht aan een kwaliteitsaudit te
onderwerpen.
33.2 	Indien een acceptatietest of een kwaliteitsaudit is overeengekomen, is Opdrachtnemer verplicht de
procedure die ter zake is overeengekomen ook aan zijn Onder-Opdrachtnemers op te leggen.

34. Uitvoering, werkzaamheden, toezicht en kwaliteit Medewerkers
34.1 	Voordat Opdrachtnemer met de uitvoering van het Werk kan aanvangen, dient Opdrachtnemer
EQUANS ter goedkeuring een uitvoeringsschema te overhandigen, onder meer inhoudende de
tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opvolgende gedeelten van de werkzaamheden en de
personeelsbezetting. Indien EQUANS zich niet kan vinden in het uitvoeringsschema, zal EQUANS dat
zo snel mogelijk na ontvangst ervan kenbaar maken waarna Opdrachtnemer het uitvoeringsschema
overeenkomstig de wens van EQUANS zal aanpassen.
34.2 	EQUANS heeft het recht tijdens de uitvoering van het Werk wijzigingen in het uitvoeringsschema aan
te brengen. De eventuele consequenties van deze wijzigingen zullen door Opdrachtnemer binnen vijf
(5) werkdagen aan EQUANS gemeld worden.
34.3 	Opdrachtnemer dient periodiek, overeenkomstig de wens van EQUANS, te rapporteren over de
voortgang van het Werk en alle daarmee verband houdende aspecten.
34.4 	Opdrachtnemer dient alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om wachttijden te
voorkomen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig inplannen en afstemmen van de
uit te voeren werkzaamheden in overleg met de daartoe bevoegde medewerkers van EQUANS.
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van wachttijden, tenzij een dergelijke
vergoeding is goedgekeurd door een daartoe bevoegde medewerker van EQUANS.
34.5 	Opdrachtnemer dient het Werk nauwkeurig en volledig in overeenstemming met de Overeenkomst uit
te voeren.
34.6 	Opdrachtnemer dient het Werk met het inzetten van vakbekwame en ter zake deskundige,
gekwalificeerde en, indien van toepassing, voor de te verrichten werkzaamheden gecertificeerde
Medewerkers uit te voeren. Indien Opdrachtnemer leerlingen wenst in te zetten, dient dit vooraf te zijn
afgestemd met EQUANS.
34.7 	 Opdrachtnemer dient voor adequa(a)t(e) (dagelijks) toezicht en leiding zorg te dragen.
34.8 	Opdrachtnemer is verplicht naast de wettelijke voorschriften betreffende veiligheid en gezondheid de
daarop betrekking hebbende voorschriften van EQUANS na te leven en door de Medewerkers die door
Opdrachtnemer met de uitvoering van het Werk en het toezicht daarop zijn belast, te doen naleven,
zonder dat daardoor extra kosten voor EQUANS zullen ontstaan.
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34.9 	Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtnemer voor zijn rekening zorg te dragen voor het
aanvragen, ontvangen en naleven van vergunningen, ontheffingen en overige documenten van
overheidszijde, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
34.10 	Voor aanvang van de uitvoering van het Werk dienen de Medewerkers die door Opdrachtnemer met
de uitvoering van het Werk en het toezicht daarop zijn belast een Arbo-instructie te volgen om recht
van toegang te krijgen tot de terreinen en/of de gebouwen van EQUANS dan wel het werkterrein. In
overleg wordt bepaald wie (EQUANS of Opdrachtnemer) deze instructie verzorgd. De instructie heeft
een geldigheid voor bepaalde tijd. Indien de Governance Code Veiligheid in de bouw van toepassing is
op het Werk, dient Opdrachtnemer de poortinstructie, zoals onder meer de Generieke Poortinstructie,
in acht te nemen. De Medewerkers die de werkzaamheden verrichten op de bouwplaats of de
werklocatie van EQUANS dienen in het bezit te zijn van een bewijs van het met succes gevolgd te
hebben van de poortinstructie voordat de Medewerker met de uitvoering van de werkzaamheden
is begonnen, zoals het Generieke Poortinstructie-certificaat. Dit bewijs c.q. dit certificaat dient de
Medewerker op eerste verzoek van EQUANS te tonen. De Medewerker die een dergelijk bewijs c.q.
certificaat niet kan tonen, kan de toegang tot de bouwplaats c.q. de werklocatie worden geweigerd.
34.11 	Het naleven van veiligheidsvoorschriften, werkinstructies en de communicatie daaromtrent
is essentieel voor de veiligheid van de met de uitvoering van het Werk belaste Medewerkers.
Opdrachtnemer is verplicht de voorschriften die gelden voor de betreffende werklocatie(s) na te leven
en door de Medewerkers die door Opdrachtnemer met de uitvoering van het Werk en het toezicht
daarop zijn belast, te doen naleven.
34.12 	Indien EQUANS dit verzoekt dient Opdrachtnemer EQUANS schriftelijk opgave te verstrekken van
de voor de uitvoering van het Werk van belang zijnde personalia (en de wijzigingen daarin) van
de Medewerkers die het Werk voor EQUANS gaan uitvoeren dan wel uitvoeren, inclusief kopieën
van identiteitsbewijzen van Medewerkers met een nationaliteit van een land buiten de Europees
Economische Ruimte.
34.13 	Desgevraagd zal Opdrachtnemer, ter vaststelling van de door de in dit artikel bedoelde Medewerkers
gewerkte uren, gebruik maken van een urenverantwoordingsstaat dan wel ander controlemiddel, ter
keuze van EQUANS.
34.14 	De werktijden van de in dit artikel bedoelde Medewerkers liggen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, op werkdagen tussen 06.00 en 20.00 uur, nader te bepalen in overleg met EQUANS,
daarbij rekening houdend met een 30 (dertig) minuten lunchpauze waarvoor geen vergoeding wordt
betaald. Voor het werken buiten deze werktijden, of meer dan 8 (acht) werkuren per dag, dient
afzonderlijk goedkeuring van EQUANS te worden verkregen.
34.15 	Voor de toegang tot of het verblijf op de terreinen en/ of de gebouwen van EQUANS dan wel
het werkterrein, dienen Medewerkers op verzoek van EQUANS of een door EQUANS ingestelde
beveiligingsdienst, zich te allen tijde te kunnen legitimeren aan de hand van een rechtsgeldig
identiteitsbewijs. Voor zover Medewerkers voor de uitvoering van het Werk een toegangspas
ontvangen, blijft die eigendom van EQUANS en strikt persoonlijk. Bij het einde van het Werk dient deze
toegangspas te worden ingeleverd. Bij zoekraken of verlies, of indien een toegangspas niet wordt
ingeleverd, is Opdrachtnemer een vergoeding per toegangspas aan EQUANS verschuldigd. Deze
kosten kunnen eventueel in mindering worden gebracht op facturen van Opdrachtnemer.
34.16 	Medewerkers die door Opdrachtnemer met de uitvoering van het Werk op één van de terreinen van
EQUANS of het toezicht daarop worden belast, dienen minimaal één week voor aanvang van het Werk
te worden aangemeld volgens de daarvoor geldende procedure.
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34.17 	EQUANS kan aan Medewerkers de toegang tot haar terreinen en/of gebouwen dan wel het werkterrein
ontzeggen dan wel van Opdrachtnemer verlangen dat zij onverwijld van die terreinen dan wel uit die
gebouwen worden verwijderd, indien zij:
		
a. Naar de mening van EQUANS kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
		
b.	Zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van EQUANS kennelijk niet op de terreinen dan wel
in de gebouwen gehandhaafd kunnen worden;
		
c.	Naar de mening van EQUANS uit veiligheidsoverwegingen (security) niet op de terreinen dan wel in
de gebouwen kunnen worden toegelaten dan wel gehandhaafd;
		
d. Kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de Overeenkomst;
		
e.	Zich niet aan veiligheidsvoorschriften en/of gedragsregels van EQUANS en/of de betreffende
werklocatie houden.
34.18 	In het bijzonder geldt dat het in bezit hebben en/ of het gebruiken van en/of onder invloed zijn
van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen en/of middelen die op enigerlei wijze het
reactievermogen beïnvloeden, is verboden op de terreinen van EQUANS.
34.19 	Opdrachtnemer is verplicht alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om de controle op het inen uitgaande zaken- en personenverkeer door de beveiligingsdienst van EQUANS mogelijk te maken.
In het bijzonder dienen in- en uitgaande voertuigen hiertoe een inventarisatielijst te voeren.
34.20 	De opslag van goederen door of vanwege Opdrachtnemer op de terreinen of in de gebouwen van
EQUANS is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EQUANS en slechts
op plaatsen die daartoe door EQUANS zijn toegewezen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn alle voorzieningen voor bouwketen en de kosten voor het gebruik hiervan voor rekening van
Opdrachtnemer.
34.21 	Medewerkers zullen door Opdrachtnemer worden voorzien van alle voor de werkzaamheden
benodigde en vereiste (beroeps gerelateerde) handgereedschap, werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
34.22 	Opdrachtnemer zal Medewerkers slechts incidenteel en niet dan na voorafgaande goedkeuring van
EQUANS tijdelijk of definitief vervangen. EQUANS zal haar toestemming niet op onredelijke gronden
onthouden. EQUANS is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan haar toestemming.
34.23 	Indien blijkt dat Medewerkers niet naar genoegen van EQUANS in staat blijken te zijn de Overeenkomst
uit te voeren, verplicht Opdrachtnemer zich jegens EQUANS deze Medewerkers onverwijld te
vervangen zonder dat daarvoor extra kosten aan EQUANS in rekening zullen worden gebracht. Indien
dit tot schade leidt voor EQUANS zullen de hieraan verbonden kosten door Opdrachtnemer aan
EQUANS vergoed worden.

35. Arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu
35.1 	Opdrachtnemer dient zowel de inhoud van dit artikel als van eventuele nadere voorschriften in
de Overeenkomst ter kennis te brengen van de Medewerkers en eventueel door Opdrachtnemer
ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers.
35.2 	Toezichthoudende Medewerkers van Opdrachtnemer dienen een - naar het oordeel van EQUANS adequate veiligheidsopleiding te hebben gehad en dienen vertrouwd te zijn met het VGM-projectplan
dat specifiek op de Overeenkomst van toepassing is en zullen namens Opdrachtnemer de eerst
aangewezenen zijn om alle maatregelen te nemen die op grond van de artikel 35.1 bedoelde
voorschriften en het VGM-projectplan geboden zijn.
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35.3 	Opdrachtnemer is mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het
werk. Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften,
voorschriften van de Arbeidsinspectie en de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en/ of
overige ter zake toepasselijke regelgeving.
35.4 	De door Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk gebruikte materialen, materieel en
gereedschappen (waaronder, doch niet beperkt tot elektrische gereedschappen, hijs- en hefwerktuigen,
klim- en stellingmateriaal), persoonlijke beschermingsmiddelen en technisch veiligheidsmateriaal,
dient te zijn goedgekeurd, te voldoen aan de door inspectie SZW of andere erkende keuringsinstanties
gestelde eisen en in goede staat te verkeren, een en ander mede ter beoordeling van EQUANS.
35.5 	Opdrachtnemer dient gedurende de duur van de Overeenkomst maandelijks een veiligheidsinspectie
op het Werk te houden. De resultaten van deze inspectie dienen aan EQUANS te worden
gerapporteerd. Opdrachtnemer dient zelf voor de Medewerkers verplichte Toolboxmeetings te
organiseren of te zorgen dat de Medewerkers deelnemen aan de verplichte Toolboxmeetings van
EQUANS.
35.6 	Medewerkers die, naar het oordeel van EQUANS, zich onveilig of onbehoorlijk op het Werk gedragen,
kunnen op eerste aanzegging van EQUANS worden verwijderd van het Werk. Opdrachtnemer dient
ervoor zorg te dragen dat deze Medewerkers onverwijld worden vervangen. Indien dit tot schade leidt
voor EQUANS zullen de hieraan verbonden kosten door Opdrachtnemer aan EQUANS vergoed worden.
35.7 	Opdrachtnemer is verplicht onveilige situaties te melden aan EQUANS. Indien het bewust niet melden
van onveilige situaties tot schade leidt voor EQUANS of de onveilige situatie aan Opdrachtnemer is toe
te rekenen, zullen de hieraan verbonden kosten door Opdrachtnemer aan EQUANS vergoed worden.
35.8 	Op verzoek van EQUANS zal Opdrachtnemer een geldige risico-inventarisatie en -evaluatie, inclusief
een Plan van Aanpak van zijn bedrijf overleggen.
35.9 	Opdrachtnemer zal een dusdanige bedrijfshuishouding en -administratie voeren dat voldaan wordt
aan vigerende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer zal ook
aan een verzoek van EQUANS voldoen tot inzage van de op dit gebied relevante documenten, indien
redelijkerwijs aannemelijk is dat EQUANS ter vervulling van haar eigen rechtsplicht dat inzicht c.q. die
informatie nodig heeft (o.a. bij bestemming van afval, het werken in verontreinigde grond, etc.).
35.10 	Uitvoerende Medewerkers dienen in het bezit te zijn van het certificaat “Basisveiligheid VCA”,
leidinggevende Medewerkers dienen in het bezit te zijn van het certificaat “Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden” (VOL-VCA), of gelijkwaardig. Het oordeel over de toereikendheid van de opleiding is
aan EQUANS voorbehouden. Op verzoek dienen certificaten te kunnen worden overlegd.
35.11 	EQUANS en Opdrachtnemer houden zich aan het gegeven in het Arbobesluit Afdeling 5 Bouwproces
(artikelen 2.23 tot en met 2.35), hetgeen onder andere inhoudt dat:
		
i.	EQUANS indien noodzakelijk, op basis van artikel 2.27 (omvang werk) en 2.28 (bij bijzondere
gevaren) en bij het werken in verontreinigde grond (conform CROW 400), een V&G plan
ontwerpfase zal (laten) opstellen. Opdrachtnemer is verplicht om op basis van het V&G plan
ontwerpfase, een V&G plan uitvoeringsfase op te stellen;
		
ii.	EQUANS één of meer coördinatoren zal aanstellen ex artikel 2.29 Arbobesluit en Opdrachtnemer
één of twee coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan zal stellen. EQUANS ziet toe op de taken
van de coördinatoren, zoals beschreven in artikel 2.30 en Opdrachtnemer ziet toe op de taken van
de coördinatoren, beschreven in artikel 2.31 van dit besluit;
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iii.	Opdrachtnemer is met het oog op VGM gehouden de uitvoering van het Werk te coördineren
met EQUANS en met door hem en/of door EQUANS ingeschakelde derden die voor EQUANS
uitvoeringswerkzaamheden verrichten. Opdrachtnemer zal EQUANS onverwijld informeren indien
bij deze afstemming enige moeilijkheid ontstaat of schade voor EQUANS dreigt. Opdrachtnemer
geeft tijdig voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van het Werk te kennen aan EQUANS
of er behoefte bestaat aan overleg met EQUANS en/ of met door EQUANS bij de uitvoering
ingeschakelde derden over de VGM situatie en over de in dat verband te treffen voorzieningen.

35.12 	Oponthoud tijdens de uitvoering van het Werk ten gevolge van de nakoming van de VGM voorschriften
of nadere specifieke voorschriften die redelijkerwijs aan Opdrachtnemer bekend konden zijn, geldt niet
als overmacht. Derhalve kan EQUANS de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer doen staken,
zonder dientengevolge tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.
35.13 	Voor de uitvoering van het Werk op het werkterrein kan schriftelijke toestemming van de
vertegenwoordiger van de betreffende EQUANS-vestiging/afdeling vereist zijn. Opdrachtnemer dient
zich, ter verkrijging van de benodigde toestemming, te wenden tot de betreffende EQUANS-locatie/
afdeling.
35.14 	Indien door EQUANS het gebruik van speciale veiligheidsmaterialen of persoonlijke
beschermingsmiddelen wordt voorgeschreven, dan wel als dit voorschrift ontbreekt maar de
specifieke uitvoering van het Werk dit gebruik desondanks rechtvaardigt, zijn Opdrachtnemer en zijn
Medewerkers en door hem ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers verplicht deze (conform instructie)
te gebruiken.
35.15 	Alvorens met de uitvoering van het Werk wordt begonnen, dient Opdrachtnemer, tenzij daarover in
de Overeenkomst andersluidende afspraken zijn gemaakt, een Veiligheid- en Gezondheid (V&G)
-plan uitvoeringsfase op te stellen op basis van het V&G plan ontwerpfase. De verantwoordelijkheid
voor de inhoud en uitvoering van dit plan berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient het V&G
plan uitvoeringsfase bij EQUANS ter controle in en een inhoudelijk deskundige van EQUANS voert de
controle uit. Op basis van deze controle past de Opdrachtnemer het V&G plan waar nodig aan.
35.16 	Als regel geldt dat Opdrachtnemer risico’s voor Medewerkers en Onder-Opdrachtnemers zoveel
mogelijk voorkomt en beheerst conform het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook voorziet
Opdrachtnemer daar waar nodig Medewerkers van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen.
35.17 	EQUANS heeft het recht om bij het constateren van een situatie, werkmethode of handeling die
onveilig is of schadelijk is voor de veiligheid, gezondheid en/of milieu, Opdrachtnemer te verplichten
hierin op een door EQUANS aan te geven wijze en binnen een aangegeven tijd verandering te brengen.
35.18 	Opdrachtnemer verbindt zich om alle ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten met betrekking
tot veiligheid, gezondheid en het milieu die tijdens of in verband met de uitvoering van het Werk
plaatsvinden, terstond aan EQUANS te melden in overeenstemming met de bij EQUANS geldende
procedures. In dat kader dient Opdrachtnemer deel te nemen aan een door EQUANS te verrichten
onderzoek. Weigering of tegenwerking aan het bovenstaande kan leiden tot onmiddellijke beëindiging
van de Overeenkomst zonder recht op schadeloosstelling door EQUANS.
35.19 	Opdrachtnemer en door hem bij de uitvoering van het Werk ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers
zullen waar nodig conform Arbowetgeving gecertificeerde kerndeskundigen (bedrijfsarts, hoger
veiligheidskundige, arbeidshygiënist, A&O deskundige) in schakelen.
35.20 	Opdrachtnemer zal EQUANS schadeloos stellen voor eventueel opgelegde boetes en andere heffingen
ten gevolge van VGM incidenten die door de handhavingsautoriteiten aan EQUANS zijn toegerekend,
doch die door Opdrachtnemer, of door hem ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers, zijn veroorzaakt.
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35.21 	De in dit artikel en alle andere bij EQUANS in gebruik zijnde nadere VGM voorschriften en instructies
kunnen door EQUANS te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld en zullen bindend zijn voor
Opdrachtnemer, de Medewerkers en de Onder-Opdrachtnemers die Opdrachtnemer bij de uitvoering
van het Werk inschakelt.

36. Vergunningen en wettelijke voorschriften
36.1 	Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn en in de Offerte rekening te hebben gehouden met de voor
de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde voorschriften van de landelijke, provinciale en/of
gemeentelijke overheden, Nutsbedrijven en erkende classificatiebureaus.
36.2 	Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat Onder-Opdrachtnemers bekend zijn met alle in artikel 36.1
bedoelde voorschriften en voorts met alle overige voorwaarden en bepalingen, die Opdrachtnemer
krachtens de Overeenkomst behoort na te leven. Opdrachtnemer staat er jegens EQUANS voor in dat
zijn Onder-Opdrachtnemers al deze voorschriften, voorwaarden en bepalingen, voor zover betrekking
hebbend op de door hen uit te voeren werkzaamheden, zullen nakomen en in acht zullen nemen.
36.3 	Tenzij anders overeen gekomen, dient Opdrachtnemer ervoor zorg te dragen tijdig in het bezit te zijn
van alle voor de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en overige
documenten van overheidswege die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

37. Ingrijpen in de werkzaamheden
37.1 	Indien de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer zodanig verloopt dat de bepaalde tijdsduur
voor de oplevering van het Werk of een gedeelte daarvan door Opdrachtnemer zal worden
overschreden of indien de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer niet volgens de bepalingen
van de Opdracht en/of volgens de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden of zijn uitgevoerd,
één en ander naar het oordeel van EQUANS, zal EQUANS daarvan aan Opdrachtnemer schriftelijk
mededeling doen.
37.2 	Indien Opdrachtnemer niet binnen twee weken na ontvangst van een mededeling als bedoeld in
artikel 37.1 zodanige maatregelen heeft getroffen dat, naar het oordeel van EQUANS, binnen korte
tijd de achterstand zal worden ingehaald respectievelijk aan bovengenoemde bepalingen en eisen
zal worden voldaan, is EQUANS, onverminderd de haar overigens toekomende rechten, bevoegd,
zonder rechterlijke tussenkomst, alle zodanige maatregelen te treffen die EQUANS noodzakelijk
acht, daaronder begrepen het ontzeggen aan Opdrachtnemer tot uitvoering van het Werk en het doen
overnemen van de uitvoeringswerkzaamheden door EQUANS of in haar opdracht handelende derden.
Opdrachtnemer zal in dat geval EQUANS en die derden alle gewenste medewerking verlenen.
37.3 	Alle externe of interne kosten, die EQUANS in verband met het bepaalde in artikel 37.2 zal moeten
maken, komen ten laste van Opdrachtnemer. In die kosten zijn tenminste begrepen een vergoeding
voor EQUANS voor toezicht en zogenaamde algemene kosten. Opdrachtnemer zal deze kosten
terstond aan EQUANS vergoeden.
37.4 	Ook buiten de in de artikelen 37.1 en 37.2 genoemde omstandigheden is EQUANS gerechtigd
onmiddellijk in de uitvoering van het Werk in te grijpen zonder dat dit Opdrachtnemer van zijn
aansprakelijkheid ontheft, indien dit naar het oordeel van EQUANS gezien bedrijfsomstandigheden,
veiligheid en/of wettelijke regelingen noodzakelijk is. Van een dergelijk ingrijpen zal EQUANS zo
spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer mededeling doen.
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38. Verplichtingen ten aanzien van Medewerkers en vrijwaring
38.1 	Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de Overeenkomst toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV),
de Vreemdelingenwet, de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI), de Wet
Aanpak Schijnconstructies (WAS), Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en de Wet
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU), alsmede de bepalingen van de
toepasselijke cao’s. Opdrachtnemer verplicht zich alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften
in acht te nemen en na te leven bij de uitvoering van de Opdracht en de inzet van Medewerkers.
Buitenlandse verloning is niet toegestaan.
38.2 	Opdrachtnemer legt de overeenkomsten met Medewerkers schriftelijk vast en verschaft desgevraagd
aan bevoegde instanties en/of aan EQUANS toegang tot de overeenkomsten met Medewerkers en
werkt mee aan controles, audits of loonvalidaties.
38.3 	Opdrachtnemer zal alle Onder-Opdrachtnemers waarmee hij overeenkomsten aangaat ten behoeve
van de uitvoering van de Opdracht, soortgelijke verplichtingen opleggen als in dit artikel genoemd en
zal bedingen dat zijn Onder-Opdrachtnemers deze bepalingen opnemen in alle overeenkomsten met
hun onder-opdrachtnemers.
38.4 	Opdrachtnemer zal een loonadministratie voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de
loonbelasting 1964, de Invorderingswet 1990, de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale
Verzekeringen en verplicht zich voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven. Op verzoek dient
Opdrachtnemer de loonstaten ter inzage te verstrekken.
38.5 	Voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst en, bij veranderingen
van de gegevens tijdens de looptijd van de Overeenkomst, voorafgaand aan de betreffende
verandering, voor zover wettelijk vereist en toegestaan, zal Opdrachtnemer de gegevens als
bedoeld in de Uitvoeringsregeling Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004,
waaronder (doch niet beperkt tot) de namen en de BSN, kopieën van geldige identiteitsbewijzen,
tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen, A1-verklaringen en vakbekwaamheidscertificaten
verstrekken van alle Medewerkers die door Opdrachtnemer ten behoeve van het uitvoeren van de
Overeenkomst worden ingezet.
38.6 	Indien Opdrachtnemer een ZZP’er inzet garandeert Opdrachtnemer dat de overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en de ZZP’er is goedgekeurd door de Belastingdienst, dan wel is gebaseerd op een
modelovereenkomst opgesteld door de Belastingdienst zodat de relatie tussen Opdrachtnemer en
de ZZP’er niet kan worden aangemerkt als een arbeidsrelatie in de zin van de Nederlandse fiscale
en arbeidswetgeving. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de ZZP’er de werkzaamheden
conform de overeenkomst uitvoert. EQUANS behoudt het recht voor naleving van dit artikel bij
Opdrachtnemer te controleren.
38.7 	Opdrachtnemer vrijwaart EQUANS tegen iedere aanspraak van de Belastingdienst en/of derden
terzake de door of namens Opdrachtnemer en of de door hem ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers
verschuldigde doch niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en/of verplichte bijdragen c.q.
verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke CAO en zal, in geval EQUANS gehouden is bedoelde
loonheffingen, omzetbelasting en/of verplichtingen te voldoen, EQUANS terzake volledig schadeloos
stellen en EQUANS ook de door EQUANS gemaakte kosten vergoeden.
38.8 	EQUANS heeft het recht om in geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer vorderingen
van Onder-Opdrachtnemers met betrekking tot de Overeenkomst rechtstreeks aan die OnderOpdrachtnemers te voldoen. Opdrachtnemer zal hierover gelijktijdig worden geïnformeerd door
EQUANS. De vordering van Opdrachtnemer op EQUANS wordt in dat geval met een gelijk bedrag
verminderd.
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39. Wet Ketenaansprakelijkheid
39.1 	EQUANS kan Opdrachtnemer verzoeken om een manurenstaat te overleggen die voldoet aan de
Invorderingswet 1990 om aan te tonen dat hij de bij de Opdracht betrokken Medewerkers het hun
toekomende heeft betaald, en dat hij de ten aanzien van de inzet van deze Medewerkers verschuldigde
loonheffingen bij de daartoe aangewezen instanties heeft aangegeven en betaald. Indien een dergelijk
verzoek is gedaan, zal EQUANS slechts betalen, onverminderd het bepaalde in artikel 14.5, na
overleggen van het verzochte.
39.2 	EQUANS heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer ter zake van de Opdracht verschuldigde
loonheffingen, waarvoor hij op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk
aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening.
39.3 	Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.2 zal, indien geen andersluidende afspraken zijn
gemaakt zoals bedoeld in artikel 42.1 sub iv, 50% van de werkelijke loonkosten door EQUANS worden
overgemaakt op de g-rekening van Opdrachtnemer.
39.4 	Door storting op de geblokkeerde rekening op grond van artikel 39.2 voldoet EQUANS tegenover de
Opdrachtnemer aan zijn betalingsverplichtingen. Deze betaling geldt als bevrijdende betaling jegens
Opdrachtnemer.
39.5 	De gelden, die EQUANS op de g-rekening van Opdrachtnemer heeft gestort, zullen door Opdrachtnemer
alleen mogen worden aangewend voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of voor het
doen van betalingen op de g-rekening van een Onder-Opdrachtnemer aan wie Opdrachtnemer de
uitvoering van (een gedeelte van) zijn aandeel in het Werk heeft opgedragen.
39.6 	Op verzoek van EQUANS zal Opdrachtnemer telkens en bovendien periodiek een afschrift van een
verklaring verstrekken met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, niet ouder dan
drie maanden, zoals bedoeld in de in het kader van de ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving
en richtlijnen.

40. Constructieverzekering (CAR)
40.1 	Opdrachtnemer is verplicht voor zijn rekening en voor zijn deel van het Werk een gebruikelijke en
primaire CAR-verzekering aan te gaan en in stand te houden waarin EQUANS als medeverzekerde
is opgenomen. Deze dekking omvat ten minste de secties: “Het Werk”, “Aansprakelijkheid” en
“Bestaande eigendommen”. De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen
zijn voor rekening van Opdrachtnemer, evenals niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/
of vorderingen, waarvoor Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst aansprakelijk is. De dekking van
de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop het Werk op het werkterrein begint tot het einde
van de werkzaamheden of, indien een onderhoudstermijn overeengekomen is, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

41. Oplevering
41.1 	Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtnemer EQUANS schriftelijk in kennis
heeft gesteld dat het Werk voltooid is en EQUANS het Werk heeft goedgekeurd dan wel heeft
geaccepteerd. De goedkeuring dan wel de acceptatie dient te geschieden per proces-verbaal van
oplevering.
41.2 	Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen één (1) maand na goedkeuring dan wel acceptatie
door EQUANS en die het functioneren van het Werk niet beïnvloeden zullen de oplevering niet in de
weg staan.
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41.3 	Oplevering ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid voor gebreken aan het Werk.
41.4

Eerst na oplevering gaat het risico van het Werk over op EQUANS.

42. Facturen
42.1 	In aanvulling op het in artikel 14.2 bepaalde dient de factuur voorzien te zijn van:
		
i. Het loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
		
ii.	Opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing
is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
		 iii. G-rekeningnummer;
		
iv.	De hoogte van het op de g-rekening te storten bedrag en/of de omvang van de bruto loonsom
opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten
aanzien van de loonsom en de afdracht verplichtingen.

43. Niet-overname personeel
43.1 	Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende één (1)
kalenderjaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze actief personeel werven bij EQUANS.
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DEEL III.	BIJZONDERE BEPALINGEN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Naast de Algemene Bepalingen (Deel I) zijn bij Onderhoudswerkzaamheden tevens de bepalingen van dit
Deel III en de artikelen 33, 34.1 (waarbij voor ‘uitvoeringschema’ ‘onderhoudsplanning’ dient te worden
gelezen), 35, 38 en 39 van de Bijzondere Bepalingen Aanneming van Werk (Deel II) van toepassing. Indien de
Bijzondere Bepalingen Onderhoudswerkzaamheden afwijken van de Algemene Bepalingen of voornoemde
artikelen van de Bijzondere Bepalingen Aanneming van Werk, prevaleren de Bijzondere Bepalingen
Onderhoudswerkzaamheden.

44. Definities
In deze Bijzondere Bepalingen Onderhoudswerkzaamheden wordt verstaan onder:
Aanneemsom
De in de Overeenkomst vastgelegde kosten voor de uitvoering van Preventief Onderhoud door
Opdrachtnemer.
Assets
Objecten van de Klant waarvoor Opdrachtnemer in opdracht van EQUANS Onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
Bijkomende Werkzaamheden
Werkzaamheden verband houdende met Revisie- en Vervangingswerkzaamheden.
Calamiteiten
Een levensbedreigende situatie of een gebeurtenis met groot gevaar voor milieu of een zeer ernstige
verstoring van de primaire bedrijfs- en operationele processen van de Klant.
Correctief Onderhoud
Het herstellend en reactief onderhoud aan Assets.
Fixtijd
Het tijdsbestek tussen storingsmelding door EQUANS en de tijd waarop Functieherstel door Opdrachtnemer
heeft plaats gevonden.
Functieherstel
Het (tijdelijk) herstel van een Asset waardoor de betreffende Asset naar behoren functioneert.
Kantoortijden
Werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur.
Klant
De opdrachtgever van EQUANS.
Niet-planmatig Onderhoud
Verzamelnaam voor Onderhoudswerkzaamheden verband houdende met Correctief Onderhoud a.g.v.
Calamiteiten en Storingen.
Offerte
De op verzoek van EQUANS door Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte t.b.v. het uitvoeren van
Onderhoudswerkzaamheden.
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Onderhoudswerkzaamheden
De door EQUANS in Opdracht gegeven werkzaamheden, verband houdende met Preventief- en Niet-planmatig
Onderhoud aan Assets.
Open Begroting
Een door Opdrachtnemer te verstrekken gedetailleerd inzicht in: i) aantallen uren eigen Medewerkers per
soort/type en bijbehorend tarief, ii) kosten materiaal en materieel (inclusief offerte/factuur van toeleverancier)
en toegepaste op- en toeslag en iii) kosten Onder-Opdrachtnemers (inclusief offerte/factuur van de door
Opdrachtnemer ingeschakelde Onder-Opdrachtnemers) en toegepaste op- en toeslagen.
Preventief Onderhoud
Geplande werkzaamheden ter voorkoming van kwaliteitsvermindering van- en storingen aan Assets met
inbegrip van en niet gelimiteerd tot keuringen en inspecties.
Responsetijd
Het tijdsbestek tussen storingsmelding door EQUANS en de tijd waarop Opdrachtnemer met bevoegde en
bekwame Medewerkers op de locatie van de Storing aanwezig is.
Revisiewerkzaamheden
Het opwaarderen en/of verbeteren van Assets met als doel het herstellen, verlengen en verbeteren van de
technische en/of functionele levensduur en/of de bedrijfszekerheid.
Service Levels
De in de Overeenkomst ten aanzien van de Onderhoudswerkzaamheden opgenomen eisen zoals Fix- en
Responsetijden.
Storing
Het disfunctioneren van een Asset.
Vervangingswerkzaamheden
Het vervangen van Assets aan het eind van de levensduur.
Voorschriften
Alle voorschriften en procedures zoals die gelden op de terreinen en in de gebouwen waar
de Onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden, waaronder begrepen veiligheids- en
beveiligingsvoorschriften, procedures, werkinstructies, huisregels en gedragscodes.
Werkzaamheden
Het uitvoeren van Onderhouds- en/of Revisie- en/of Vervangingswerkzaamheden door Opdrachtnemer.

45. Vergoeding en indexatie
45.1 	Voor het verrichten van de Onderhoudswerkzaamheden door Opdrachtnemer zal EQUANS aan
Opdrachtnemer een vergoeding betalen die is gebaseerd op de Aanneemsom, tarieven en (on)kosten die
zijn opgenomen in de Overeenkomst.
45.2 	Klein materiaal en verbruiksartikelen tot een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig EURO) zijn inbegrepen in de
vergoeding.
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45.3 	Opdrachtnemer dient uiterlijk eind september van ieder kalenderjaar het voorstel voor indexering in
te dienen bij EQUANS. Partijen streven er naar om uiterlijk op 31 december van enig kalenderjaar
overeenstemming te bereiken over de indexering waarna de in lid 1 van dit artikel bedoelde
Aanneemsom, tarieven en (on)kosten hierop zullen worden aangepast en (nooit eerder dan) op 1 januari
van het daarop volgende nieuwe kalenderjaar van toepassing zullen zijn. Deze Aanneemsom, tarieven en
(on)kosten kunnen nooit worden aangepast zonder dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over
de indexatie, zij zullen nooit met terugwerkende kracht worden aangepast.

46. Veiligheid
46.1 	Opdrachtnemer dient zich, voordat met de Werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte
te stellen van de Voorschriften en omstandigheden die gelden op de terreinen en in de gebouwen waar
de Werkzaamheden zullen worden verricht.
46.2	Het naleven van Voorschriften en de communicatie daaromtrent is essentieel voor de veiligheid en
werkhouding van de met de te verrichten Werkzaamheden belaste Medewerkers. Opdrachtnemer
is verplicht de Voorschriften die gelden voor de betreffende werklocatie(s) na te leven en door de
Medewerkers die door Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst zijn belast, te doen
naleven.
46.3	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van de Medewerkers en zal daartoe de nodige
maatregelen nemen. Opdrachtnemer zal er onder meer voor zorgdragen dat de Medewerkers zijn
voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

47. Uitvoering en ondersteuning
47.1 	Opdrachtnemer garandeert dat de Werkzaamheden worden uitgevoerd conform en zullen beantwoorden
aan hetgeen daarover in de Overeenkomst is bepaald.
47.2 	Onderhoudswerkzaamheden worden in beginsel tijdens Kantoortijden uitgevoerd.
47.3 	Indien Onderhoudswerkzaamheden tot ernstige verstoringen kunnen leiden van het (primaire)
bedrijfsproces van de Klant, kunnen deze op verzoek van EQUANS buiten Kantoortijden worden
uitgevoerd.
47.4 Opdrachtnemer is in ieder geval telefonisch bereikbaar tijdens Kantoortijden.

48. Rapportageverplichting
48.1 	De rapportageverplichting is afhankelijk van de scope, omvang en complexiteit van de
Onderhoudswerkzaamheden. De kosten hiervoor dienen in de Aanneemsom opgenomen te zijn.
48.2 	Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, dient Opdrachtnemer ten minste de volgende rapportages
en documenten aan te leveren:
			 i. Door EQUANS getekende werkbon als bewijs dat de Onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd;
			 ii. Gedetailleerde uitvoeringsrapportage met informatie over:
				
a. De uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden;
				
b. Vervangen onderdelen;
				
c. Asset mutaties;
				
d. Aanbevelingen voor het goed laten functioneren van Assets in de toekomst;
				
e.	De (wettelijk) vereiste certificaten m.b.t. de Assets waaraan Onderhoudswerkzaamheden zijn
uitgevoerd.
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48.3 	Uiterlijk op 1 oktober van elk kalenderjaar verstrekt Opdrachtnemer een mutatielijst m.b.t. de Assets en
daarbij voor alle Assets een voorstel voor de Aanneemsom voor het nieuwe kalenderjaar.

49. Verpakkingsmateriaal, afval en restmaterialen
49.1 	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de locatie(s) van de Klant waar de door hem uit te voeren
Werkzaamheden worden uitgevoerd, zo min mogelijk worden belast met verpakkingsmateriaal.
49.2 	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de door hem meegebrachte verpakkingsmiddelen en de bij het
uitvoeren van Werkzaamheden vrij gekomen bouw- en sloopafval, indien toegestaan, worden afgevoerd
in de daarvoor bestemde containers bij de Klant. Indien dit niet is toegestaan dient Opdrachtnemer deze
middelen en/of bouw- en sloopafval gescheiden in te zamelen, af te voeren en volgens de vigerende
milieueisen als afval te laten verwerken.
49.3 	Niet bruikbare en/of verontreinigde uit de Onderhoudswerkzaamheden vrijkomende materialen, zoals
onder andere olie, koude middelen, filters, pakkingen e.d. zullen terstond na het vrijkomen daarvan door
Opdrachtnemer conform de wettelijke vereisten hieromtrent worden afgevoerd.
49.4 	De tijdens de Werkzaamheden vervangen technische onderdelen zijn mogelijk herbruikbaar of reparabel
en zijn eigendom van de Klant. Deze onderdelen worden door Opdrachtnemer slechts afgevoerd na
overleg met en toestemming door EQUANS.

50. Service Level Agreement
50.1	Indien in de Overeenkomst geen Service Levels zijn vastgelegd zal Opdrachtnemer op eerste verzoek
van EQUANS een Service Level Agreement (SLA) sluiten. In deze SLA worden onder andere concrete
Service Levels vastgelegd, de wijze waarop deze worden gemeten en de inhoud en frequentie van de
rapportages.
50.2 	Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in om Service Levels te realiseren. De gevolgen van het
niet halen daarvan zijn in de Overeenkomst of de SLA geregeld. Ontbinding van de Overeenkomst
door EQUANS is in ieder geval mogelijk bij het herhaaldelijk niet behalen van Service Levels door
Opdrachtnemer.

51. Storingen
51.1 	Storingen worden door EQUANS aangemeld en door Opdrachtnemer afgemeld op de in de
Overeenkomst bepaalde wijze.
51.2 	Overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst of SLA zal EQUANS bij het melden van een Storing
een prioriteitsniveau vaststellen.
51.3 	Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk op een melding van een Storing reageren en in ieder geval
voldoen aan de in de Overeenkomst of SLA bepaalde Responsetijd en Fixtijd.

52. Oplevering en facturatie
52.1 	De met het Preventief Onderhoud samenhangende rapportages moeten uiterlijk tien (10) werkdagen na
gereedmelding door Opdrachtnemer worden verstrekt.
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52.2 	Facturatie van Preventief Onderhoud door Opdrachtnemer zal plaats vinden uiterlijk tien (10) werkdagen
na goedkeuring van de Onderhoudsrapportage door EQUANS.
52.3 	Opdrachtnemer dient, na uitvoering van Correctief Onderhoud, uiterlijk vijf (5) werkdagen na
gereedmelding de door EQUANS afgetekende werkbon(nen) te verstrekken, voorzien van een Open
Begroting.
52.4 	Facturatie van Correctief Onderhoud door Opdrachtnemer zal plaats vinden uiterlijk tien (10) werkdagen
na uitvoering.
52.5 	Facturatie van Bijkomende Werkzaamheden door Opdrachtnemer vindt plaats overeenkomstig het
daarover in de Opdracht bepaalde.

53. Offertes
53.1 	Offertes zullen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na een verzoek daartoe van EQUANS door
Opdrachtnemer worden verstrekt.
53.2 	Opdrachtnemer zal Offertes altijd voorzien van een Open Begroting.

EQUANS - Deze algemene voorwaarden zijn op 1 oktober 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30059821

35

DEEL IV.	BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HET VERLENEN VAN
DIENSTEN
Naast de Algemene Bepalingen (I) zijn bij het verlenen van Diensten tevens de bepalingen van dit Deel (IV)
van toepassing. Indien de Bijzondere Bepalingen bij het verlenen van Diensten afwijken van de Algemene
Bepalingen, prevaleren de Bijzondere Bepalingen bij het verlenen van Diensten.

54. Definities
In deze Bijzondere Bepalingen bij het verlenen van Diensten wordt verstaan onder:
Aanneemsom
De in de Overeenkomst vastgelegde kosten voor het verlenen van de Diensten door Opdrachtnemer.
Klant
De opdrachtgever van EQUANS.
Voorschriften
Alle voorschriften en procedures zoals die gelden op de terreinen en in de gebouwen wanneer de
Diensten fysiek op een locatie van de Klant verleend moeten worden, waaronder begrepen veiligheids- en
beveiligingsvoorschriften, procedures, werkinstructies, huisregels en gedragscodes.

55. Vergoeding en indexatie
55.1 	Voor het verlenen van de Diensten door Opdrachtnemer zal EQUANS aan Opdrachtnemer een
vergoeding betalen die is gebaseerd op de Aanneemsom, tarieven en (on)kosten die zijn opgenomen in
de Overeenkomst.
55.2 	Opdrachtnemer dient uiterlijk eind september van ieder kalenderjaar het voorstel voor indexering in
te dienen bij EQUANS. Partijen streven er naar om uiterlijk op 31 december van enig kalenderjaar
overeenstemming te bereiken over de indexering waarna de in lid 1 van dit artikel bedoelde
Aanneemsom, tarieven en (on)kosten hierop zullen worden aangepast en (nooit eerder dan) op 1 januari
van het daarop volgende nieuwe kalenderjaar van toepassing zullen zijn. Deze Aanneemsom, tarieven en
(on)kosten kunnen nooit worden aangepast zonder dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over
de indexatie, zij zullen nooit met terugwerkende kracht worden aangepast.

56. Veiligheid
56.1 	Indien de Diensten fysiek op een locatie van de Klant verleend moeten worden, dient Opdrachtnemer
zich, voordat met het verlenen van de Diensten een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van
de Voorschriften en omstandigheden die gelden op de terreinen en in de gebouwen waar de Diensten
zullen worden verleend.
56.2 	Het naleven van Voorschriften en de communicatie daaromtrent is essentieel voor de veiligheid en
werkhouding van de met het verlenen van de Diensten belaste Medewerkers. Opdrachtnemer is verplicht
de Voorschriften die gelden voor de betreffende werklocatie(s) na te leven en door de Medewerkers die
door Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst zijn belast, te doen naleven.
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56.3 	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van de Medewerkers en zal daartoe de nodige
maatregelen nemen. Opdrachtnemer zal er onder meer voor zorgdragen dat de Medewerkers zijn
voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen indien dit van toepassing is op de Diensten die
worden verleend.

57. Uitvoering, Medewerkers en vervanging
57.1 	Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten worden verleend conform en zullen beantwoorden aan
hetgeen daarover in de Overeenkomst is bepaald.
57.2 	Opdrachtnemer garandeert dat de Medewerkers die voor het verlenen van de Diensten worden ingezet,
zullen beschikken over de deskundigheid, opleiding en ervaring die benodigd is voor het verlenen van de
Diensten.
57.3 Medewerkers werken altijd voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
57.4 	Medewerkers zijn tijdens het verlenen van de Diensten verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te
dragen en dit op verzoek van EQUANS te tonen.
57.5 	Zonder de voorafgaande toestemming van EQUANS kan Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst Medewerkers niet tijdelijk of definitief vervangen. EQUANS zal deze toestemming niet op
onredelijke gronden weigeren. EQUANS kan wel voorwaarden verbinden aan deze toestemming.
57.6 	EQUANS kan vervanging van Medewerkers door Opdrachtnemer verlangen en Opdrachtgever zal hieraan
gevolg geven indien Medewerkers:
			 a. Naar de mening van EQUANS kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
			 b.	Zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van EQUANS kennelijk niet gehandhaafd kunnen
worden;
			 c.	Naar de mening van EQUANS uit veiligheidsoverwegingen (security) niet gehandhaafd kunnen
worden;
			 d. Kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de Overeenkomst.
57.7 	Bij vervanging van Medewerkers stelt Opdrachtnemer Medewerkers beschikbaar die qua deskundigheid,
opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen Medewerkers, dan wel voldoen
aan hetgeen Partijen ten aanzien van Medewerkers zijn overeengekomen. Vervanging van Medewerkers
is niet van invloed op de in de Overeenkomst bepaalde Aanneemsom.

58. Geen werknemer, maatregelen betaling van loon
58.1 	Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat Medewerkers, niet zijnde ZZP’ers, die worden
ingezet voor de uitvoering van de Overeenkomst, de Diensten zullen verlenen (i) op basis van een
arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer (of een groepsmaatschappij van Opdrachtnemer) of (ii) op
basis van een arbeidsovereenkomst met een Onder-Opdrachtnemer van Opdrachtnemer, waarbij de
relatie tussen Opdrachtnemer en de Medewerker kan worden aangemerkt als een arbeidsrelatie in de zin
van de Nederlandse fiscale en arbeidswetgeving. Opdrachtnemer garandeert daarnaast dat de feitelijke
omstandigheden daadwerkelijk in overeenstemming zijn met de afgesloten arbeidsovereenkomst.
58.2 	Noch Opdrachtnemer, noch Medewerkers worden geacht een werknemer te zijn van EQUANS. Noch
Opdrachtnemer, noch Medewerkers hebben recht op werknemersrechten of -voordelen van EQUANS.
Opdrachtnemer is als enige verantwoordelijk voor de volledige en tijdige betaling van al het loon en
andere betalingen, waartoe Medewerkers op grond van de wet, dan wel een (arbeids)overeenkomst
gerechtigd zijn.
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58.3 	Opdrachtnemer is als enige verantwoordelijk voor het tijdig en correct inhouden en afdragen van alle van
toepassing zijnde belastingen en premies die door Opdrachtnemer zijn verschuldigd bij de verlening van
de Diensten, waaronder BTW, loonbelasting en sociale zekerheidspremies.
58.4 	Indien Opdrachtnemer een ZZP’er inzet garandeert Opdrachtnemer dat de overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en de ZZP’er is goedgekeurd door de Belastingdienst, dan wel is gebaseerd op een
modelovereenkomst opgesteld door de Belastingdienst zodat de relatie tussen Opdrachtnemer en
de ZZP’er niet kan worden aangemerkt als een arbeidsrelatie in de zin van de Nederlandse fiscale en
arbeidswetgeving. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de ZZP’er de Diensten conform de
overeenkomst verleent. EQUANS behoudt het recht voor naleving van dit artikel bij Opdrachtnemer te
controleren.
58.5 	Opdrachtnemer legt vast welke Medewerkers hij inzet ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, welk loon de betrokken Medewerkers ontvangen en of dit loon voldoet aan de door de
wet of (arbeids)overeenkomst gestelde eisen.
58.6 	Opdrachtnemer zal op eerste aangeven van EQUANS ofwel een daartoe bevoegde instantie toegang
geven tot de in artikel 58.5 genoemde gegevens c.q. deze gegevens verstrekken en desgevraagd alle
onderliggende documenten verstrekken, zulks ten behoeve van controles, audits of loonvalidaties.
58.7 	Opdrachtnemer kan ten aanzien van EQUANS in plaats van de gegevens bedoeld onder artikel 58.5
en 58.6 volstaan met de overlegging van een keurmerk, certificaat of verklaring van een accountant
als bedoeld in de Wet op het accountantsberoep, waaruit blijkt dat deze zich heeft overtuigd van de
juistheid en volledigheid van het betaalde loon dat is betaald in het kader van de arbeid ten behoeve van
de uitvoering van de Overeenkomst.
58.8 	Opdrachtnemer informeert EQUANS uit eigen beweging onmiddellijk ingeval er jegens hem een
loonvordering ex artikel 7:616a BW wordt ingesteld.
58.9 	Opdrachtnemer verplicht zich om de verplichtingen genoemd in dit artikel tevens op te leggen aan
Onder-Opdrachtnemers die door hem worden ingezet ter uitvoering van de Overeenkomst en te bedingen
dat deze Onder-Opdrachtnemers gelijke of gelijkstrekkende bedingen opnemen welke gelden jegens de
door hen in te zetten onder-opdrachtnemers.

59 Personeelsbeding
59.1 	Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
alsmede binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, op geen enkele wijze, direct of indirect,
werknemers van de andere Partij benaderen of verleiden om hun arbeidsovereenkomst bij die Partij te
beëindigen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de andere Partij of een aan de andere Partij
gelieerde onderneming. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Indien een
werknemer van een Partij zelf uit eigen beweging de andere Partij actief benadert is geen sprake van
handelen van die Partij in strijd met dit artikel 59.
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