Algem
mene Inko
oop- en
Onde
eraannemiingsvoorw
waarden van Rendo
on
gegevens omtreent de werkzaamhed
den blijven eigendom
van Rendon en de inhoud mag zond
der voorafgaande
toestemming vaan Rendon niet met derden
d
buiten de
organisatie van Opdrachtnemer worrden gedeeld. Zij
zullen onverwijldd aan Rendon worde
en geretourneerd op
diens eerste ve rzoek.

Versie 1 november
n
2020
Artikel 1. Algemeen.
A
1.

Deze Algemene
A
Inkoop- en
n Onderaannemingsvoorwa
aarden (hierna te noemen: de
“Inkoo
opvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle
(offerte
e)aanvragen van, verstrekte opdrachten door,
geplaa
atste bestellingen doo
or en gesloten
overee
enkomsten door Ren
ndon Beheer BV te Arkel en/of
al haar gelieerde zuster- en
n dochterondernemin
ngen
(waaro
onder: Rendon Onde
erhoudsgroep B.V., Rendon
R
Advies
s B.V. en Rendon Va
astgoed B.V., hierna
gezam
menlijk te noemen: “R
Rendon”) bij/met leve
eranciers,
ondera
aannemers, adviseurrs en andere dienstve
erleners
(tezam
men: “Opdrachtneme
er”), waarin wordt ve
erwezen
naar de
d Algemene Inkoopvvoorwaarden van Rendon.

2.

Alle be
epalingen van de Inkkoopvoorwaarden zijn
n zowel
van toepassing op opgedra
agen levering van za
aken/
dienste
en en uitvoering van werken (verder teza
amen te
noeme
en: “Opdracht”), beh
houdens in het geval de inhoud
en aarrd van de betreffende
e bepaling zich daarttegen
verzet.

3.

drachtnemer uit deze
De verrplichtingen van Opd
voorwa
aarden gelden mede
e jegens de opdrachtgever van
Rendo
on ten aanzien van de Opdracht (verder te noemen:
“Hoofd
dopdrachtgever”), d
die daarop rechtstree
eks een
beroep
p kan doen als was zzij zelf partij bij deze
overee
enkomst.

4.

Indien enige bepaling van deze Inkoopvoorwaa
arden
nietig is of vernietigd wordtt, blijven de overige bepalingen
b
vollediig van kracht.

5.

Afwijkiing van deze Inkoopvvoorwaarden kan sle
echts
schrifte
elijk overeengekome
en worden.

Artikel 2. Totstandkoming van
n overeenkomsten.
1.

Een ov
vereenkomst komt to
ot stand na schriftelijkke
aanvaarding door Rendon door ondertekening van de
order(bevestiging) respectiievelijk
opdrac
cht(bevestiging) en n
na vervulling van eventuele
daarin vermelde voorwaard
den (zoals onderteke
ening
door Opdrachtnemer
O
van b
bijbehorende
ondera
aannemingsovereenkkomst) en ontvangst
daarva
an door Rendon.

2.

Aan ee
en verzoek van Rend
don tot het uitbrengen van
een
e offerte kunnen do
oor Opdrachtnemer geen
g
re
echten worden ontleend.

3.

Iedere
e Opdracht wordt verlleend onder de opscchortende
voorwa
aarde van definitieve
e totstandkoming van
n de
hoofda
aannemingsovereenkkomst tussen Rendon en
Hoofdo
opdrachtgever, alsmede goedkeuring van
n
Opdrachtnemer door Hoofd
dopdrachtgever en/o
of haar
bouwd
directie.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
1

De overeenkom
mst met Opdrachtnem
mer omvat onder mee
er
de verplichting oom:

a)
a

de door hem te verrichten levering en
e het uit te voeren
werk goed en ddeugdelijk en conform
m de bepalingen van
de overeenkom
mst uit te voeren;

b)
b

uitsluitend doorr Rendon gegeven aa
anwijzingen en orders
uit te voeren;

c)
c

zich te onthoud en van het doen van
n prijsopgaven en/ of
aanbiedingen reechtstreeks aan Hoo
ofdopdrachtgever voo
or
uitbreidingen, ve
vervangingen of wijzig
gingen van het door
Hoofdopdrachtggever aan Rendon op
pgedragen werk;

d)
d

het hem ter besschikking gestelde materiaal en materieel
deskundig te geebruiken, te onderhouden en veilig en
deugdelijk op tee slaan (bij gebreke waarvan
w
hij
aansprakelijk zaal zijn voor alle schad
de en kosten van
vervanging/hersstel), alsmede deze zaken
z
op eerste
verzoek te retouurneren;

e)
e

de locatie van hhet werk voor eigen rekening
r
schoon en vrij
v
van afval te houuden;

f)
f

alle nodige meddewerking te verlenen aan een goede
samenwerking een afstemming met Rendon
R
en/of
Hoofdopdrachtggever.

1.
1

2.

Indieen Opdrachtnemer weet
w
of verwacht dat de
d Opdracht
niet ttijdig kan of zal vervu
ullen, zal hij Rendon direct
daarrvan verwittigen, onv
verlet eventuele aanssprakelijkheid
daarrvoor.

3.

Opge
gegeven of overeenge
ekomen levertijden,
oplev
everingstermijnen en//of andere termijnen gelden
als fa
fatale termijn voor Op
pdrachtnemer.
Opddrachtnemer komt bij overschrijding daarvvan in
verzzuim te verkeren zond
der nadere ingebreke
estelling

4.

Zodrra Rendon weet of ve
erwacht dat de goede
eren
niet oop het overeengekomen moment afgeno
omen
kunnnen worden en/of de werkzaamheden nie
et op het
beooogde tijdstip kunnen aanvangen, zal hij
Opddrachtnemer daarvan direct verwittigen, onder
verm
melding van de omsta
andigheden die de
vertrraging veroorzaken en
e een verwachte datum van
opheeffing van die vertrag
gende omstandigheden.

5.

Vertrtragingen die niet aan
n Rendon zijn toe te rekenen
(waaaronder vertragingen
n in de planning van
Hooffdopdrachtnemer), le
eiden tot overmacht aan
a de
zijdee van Rendon.

6.

Renddon behoudt zich het recht voor om de vo
olgorde
van dde uit te voeren werk
kzaamheden te wijzig
gen
en/oof het tijdstip van de levering nader vast te
e stellen
al daan niet door afroep, indien zij en/of
Hooffdopdrachtgever dit wenselijk
w
achten in verband
v
met de planning, afstemm
ming en/of coördinatie in het
projeect waarvan de Opdrracht deel uit maakt.
Opddrachtnemer heeft als
sdan alleen recht op een
redeelijke schade- en/of kostenvergoeding,
k
ind
dien
doorr die wijziging de kos
sten voor Opdrachtne
emer
aanttoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en
n mits er
geenn sprake is van overm
macht in de zin van lid 5.

7.

Het ttijdstip van opname ten
t behoeve van ople
evering
van dde Opdracht wordt, na
n gereed melding daarvan
doorr Opdrachtnemer, do
oor Rendon (al dan niet in
overrleg met Hoofdopdrac
chtgever) bepaald en
n tijdig
aan Opdrachtnemer gecommuniceerd.
Opddrachtnemer zal telke
ens alle redelijke
meddewerking verlenen aan
a een dergelijke op
pname.

Opdrachtnemerr is verder onder mee
er verplicht om alle
voor het werk/dde levering relevante wettelijke
voorschriften, ve
vergunningen en Cao
o’s na te leven,
waaronder (ondder meer):
-

alle verplicchtingen krachtens de
d toepasselijke
belastingw
wetgeving en sociale wetgeving (waarond
der
de Nederlaandse Invorderingsw
wet 1990) na te leven;
hieronder wordt mede verstaan
n het indienen van
juiste en vvolledige belastingaangiftes, de volledige
en tijdige bbetaling van loonbela
asting, sociale premie
es
en, in het ggeval van het inhuren van personeel, BTW
verschuldiigd in verband met de uitvoering van deze
Overeenkoomst.

-

de verplichhtingen voortvloeiend
de uit Wet
Ketenaanssprakelijkheid c.a. en
n Rendon desgevraagd
in de geleggenheid te stellen na
akoming te controlere
en;

-

de verplichhtingen uit de AVG (A
Algemene Verordening
Gegevenssbescherming);

-

de verplichhtingen uit de Wet Arbeid Vreemdelingen
n
c.a. en Reendon desgevraagd in de gelegenheid te
stellen nakkoming te controleren;

-

de toepassselijke bouwplaats re
egelgeving,
veiligheidssvoorschriften en Arb
bo regelgeving;

b)

de
d administratieve- en veiligheidsinstructie
es van
Rendon;
R

-

de meest recente VCA richtlijn
nen (Veiligheid,
Gezondheeid en Milieu Checklis
st Aannemers);

c)

deze
d
Inkoopvoorwaarrden;

-

d)

de
d bepalingen van de
e
(hoofd)aannemingsovvereenkomst met
waaronder de op de
Hoofdopdrachtgever,
H
e
(Hoofd)aannemingsovereenkomst toepassselijke
Algemene
A
Voorwaard
den), waarbij de verp
plichtingen
van
v Rendon als verpllichtingen voor Opdra
achtnemer
beschouwd
b
dienen te
e worden voor zover verband
v
houdende
h
met de Op
pdracht.

de voorschhriften, voorwaarden
n en bepalingen van de
d
Wet Milieuubeheer, voor zover betrekking
b
hebbend op
de Opdraccht

2.
2

Opdrachtnemerr zal er op toezien da
at de uitvoering van de
d
Opdracht niet leeidt tot verlies of beschadiging van
eigendommen vvan derden (waarond
der van
Hoofdopdrachtggever) en/of onrechtm
matige hinder aan
derden.

3.
3

Alle in lid 4 genoemde stukkken worden op voorrhand
verstre
ekt en liggen voor Op
pdrachtnemer bij Ren
ndon ter
inzage
e. Opdrachtnemer wo
ordt geacht inzage te
e hebben
gehad in de genoemde stu
ukken en alle overige
e door hem
gewen
nste inlichtingen te he
ebben verkregen. Bij
tegens
strijdigheid tussen de
e hier genoemde besscheiden
van Ho
oofdopdrachtgever m
met de Overeenkomsst en
algemene voorwaarden va
an Rendon prevaleren
n de
voorwa
aarden van Hoofdop
pdrachtgever.

Opdrachtnemerr vrijwaart Rendon vo
oor alle aanspraken
van derden in vverband met de uitvoering van de Opdracht,
waaronder voorr boetes en/of sanctie
es van het bevoegd
gezag in verbannd met overtreding va
an één of meer van de
d
regelingen van lid 1.

4.
4

Behoudens afw
wijkende afspraken za
al Opdrachtnemer ze
elf
zorg dragen vooor in verband met de
e te verrichten leverin
ng
c.q. de uitvoerinng van het door hem aangenomen werk
eventueel vereisste vergunningen en
n te treffen
veiligheidsmaattregelen.

Indien Opdrachtnemer in d
de Opdracht kennelijkke
onduid
delijkheden of onvolkkomenheden ontdekt, is hij
verplic
cht Rendon onverwijld
d daarop te wijzen, voordat
v
hij
tot uitv
voering, aanmaak of levering overgaat.

Artikel
A
5. Uitbestediing en inlening.

Bij de offerteaanvraag gevo
oegde tekeningen en
n andere

De leeveringen en/of werk
kzaamheden dienen op het in de
Opddracht vastgestelde tijjdstip te beginnen en
n plaats te
vindeen overeenkomstig de
d door Rendon en/o
of
Hooffdopdrachtgever vas
st te stellen planning.

Artikel
A
4. Verplichtin
ngen van Opdrachttnemer met
betrekking
b
tot nalevving regelingen.

alle
a op de Opdracht b
betrekking hebbende
e
te
echnische en adminiistratieve bepalingen en de
bijbehorende
b
tekening
gen, processen-verb
baal en/of
staten
s
van wijzigingen
n, toelichtingen en
aanvullingen;
a

Het offferteverzoek van Ren
ndon geeft inzicht in de prijs
c.q. de
e prijsvorming die mo
oet worden gehantee
erd, zoals:
vaste prijs, richtprijs of regiie. Een vaste prijs is een vast
bedrag
g waarvoor het omscchreven Werk/advies zal
worden verricht. Een richtp
prijs is een redelijke schatting
s
aan de
e hand van tarieven, werkzaamheden en
leveranties. Een prijs in reg
gie komt tot stand do
oor
vermenigvuldiging van uurt
rtarief met het aantal bestede
uren, te
t vermeerderen mett (materiaal)kosten. Behoudens
B
uitdruk
kkelijke afwijkende affspraken zijn alle tussen
partijen genoemde bedrage
en ten aanzien van de
d
Opdracht ‘vaste prijzen’.

1.

Artikel
A
3. Algemenee verplichtingen van
n Opdrachtnemer.

Op alle
e Opdrachten van Re
endon zijn van toepa
assing.
a)

Artikel 6. Tijdstip van leverin
ngen/werkzaamheden.
Uitvoerinngsduur.

1.
1

2.
2

3.
3

Opdrachtnemerr is niet gerechtigd om
m aan hem
opgedragen weerk of een deel daarvan door een derde in
n
(onder) onderaaanneming te laten uittvoeren of aan een
derde op te dra gen dan na schriftelijjke goedkeuring door
Rendon.
Opdrachtnemerr is niet gerechtigd met
m betrekking tot het
aan hem opgeddragen werk persone
eel in te lenen c.q.
gebruik te makeen van door derden ter
t beschikking
gestelde werkneemers dan na schrifttelijke goedkeuring
door Rendon.
Rendon is bevooegd om aan de goed
dkeuring in
voornoemde zinn voorwaarden te verrbinden.

Artikel 7. Levering en eigend
dom.
1.

De leevering van goedere
en geschiedt franco op
o de
overreengekomen plaats van aflevering, inclusief te
betaalen rechten, gelost, op
o de door Rendon aan
a te wijzen
plaat
ats(en), waarbij het tra
ansport op de bouwp
plaats en
aflaaadrisico voor rekening en risico zijn van
Opddrachtnemer.

2.

eren goederen gaat over
o
van
De eeigendom van te leve
Opddrachtnemer op Rend
don op het moment van
v
deuggdelijke levering in ov
vereenstemming met lid 1, op
welkk moment ook het risico voor de betreffen
nde goederen
op R
Rendon overgaat.

3.

Eigeendom van onderdele
en en materialen worrdt geacht
reedds op Rendon te zijn overgegaan zodra
Opddrachtnemer deze in bewerking heeft geno
omen, van
derdden heeft verkregen of
o heeft vervaardigd.
e goederen voor Rendon gaan
Opddrachtnemer zal deze
houdden en individualiseren en kenmerken alss eigendom
van Rendon. Een dergelijke eigendomsoverd
dracht leidt
niet ttot overdracht van he
et risico op Rendon en
e houdt
evennmin goedkeuring in van het gepresteerde.

4.

Doorr Rendon ter beschik
kking gesteld materia
aal,
tekeeningen, berekeninge
en en ontwerpen zijn en blijven te
allenn tijde eigendom van Rendon. Opdrachtnemer zal ook
dezee goederen voor Ren
ndon gaan houden en
n
indivvidualiseren en kenm
merken als eigendom van Rendon.
De te
ter beschikking geste
elde goederen worden geacht in
goedde staat en conform de vereiste specifica
aties door
Opddrachtnemer te zijn on
ntvangen, tenzij Opd
drachtnemer
binne
nen een redelijke term
mijn na ontvangst sch
hriftelijk heeft
gereeclameerd.

5.

Opddrachtnemer zal bove
engenoemde goedere
en niet
moggen (laten) gebruiken voor of in verband met
m enig
g van de Opdracht, tenzij
t
Rendon
andeer doel dan uitvoering
uitdrrukkelijk met afwijking
g van het hier bepaa
alde heeft
inges
estemd.

Artikel 8. Goedkeuring, insp
pectie en beproeving
g.
1.

De O
Opdracht wordt pas geacht
g
te zijn vervuld
d en
(op)ggeleverd na goedkeu
uring na opname van
n het
einddresultaat door Rendo
on (en/of Hoofdopdra
achtgever).

2.

Indieen Rendon zulks wen
nst, hebben Rendon,,
Hooffdopdrachtgever en/o
of bouwdirectie ook het
h recht de
zakeen tussentijds (tijdens
s de bewerking, fabriicage of
opslaag) te bezichtigen en
n/of te beproeven.

3.

Tusssentijdse inspectie en
n/of goedkeuring en//of
aanvvaarding en/ of termijjnbetaling houden op
plevering
nochh afname in en ontsla
aan Opdrachtnemer niet van enig

risico voor
v
totale (op)levering en eindgoedkeuriing van de
Opdracht.
4.

5.

In het geval van afkeuring van het geleverde off het werk
zal Op
pdrachtnemer de afge
ekeurde zaken onverrwijld
herstellen of vervangen en
n opnieuw ter opname
e
aanbie
eden. Aanwezige afg
gekeurde zaken word
den door of
voor re
ekening van Opdrach
htnemer verwijderd.

1.
1

2.
2

Opdrachtnemer verplicht zzich eveneens om eve
entuele
opleve
erpunten die niet aan
n goedkeuring in de weg
w staan
zo spo
oedig mogelijk te verh
helpen
3.
3

Artikel 9. OnderhoudsO
en garrantietermijn.
1.

2.

Indien in de overeenkomstt met Hoofdopdrachtg
gever of
szins een onderhoud
dstermijn is overeeng
gekomen,
anders
geldt deze
d
onderhoudsterm
mijn ook voor de Opd
dracht en
dient Opdrachtnemer
O
gedu
urende deze termijn voor
v
eigen
rekening op eerste verzoekk van Rendon alle aa
an de dag
treden
nde gebreken te hersstellen.
Zelfs indien het werk van O
Opdrachtnemer eerde
er gereed is
dan he
et tijdstip waarop het werk overeenkomstig de
hoofda
aannemingsovereenkkomst geheel is opge
eleverd,
eindigtt de onderhoudsterm
mijn van Opdrachtnem
mer pas op
hetzelffde moment als de o
onderhoudstermijn die
e Rendon
met Ho
oofdopdrachtgever vvoor het werk is
overee
engekomen.

Artikel 10. Garantie en verborg
gen gebreken.
1.

Rendo
on garandeert aan Ho
oofdopdrachtgever dat
d de
geleve
erde zaken en/of de u
uitgevoerde werkzaa
amheden,
daaron
nder begrepen de da
aarvoor gebruikte zakken en
materialen beantwoorden a
aan hetgeen in de
hoofda
aannemingsovereenkkomst is overeengekkomen, van
goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp, constructie
en uitv
voering en montage.

2.

Opdrachtnemer zal met be
etrekking tot de door hem
geleve
erde zaken en/of verrrichte werkzaamhede
en
tenmin
nste dezelfde garantie geven voor dezelfd
de duur die
Rendo
on aan Hoofdopdrach
htgever dient te versttrekken.

3.

Indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de
d hiervoor
bedoelde garantie, zal de g
garantie gelden die door
d
de
fabrika
ant wordt gegeven.

4.

Alle ko
osten verbonden aan
n herstel of vervangin
ng
gedure
ende de garantieperiode in verband met een
e gebrek
aan de
e (uitvoering van de) Opdracht alsmede de
d kosten
van he
et weer in gebruik ste
ellen van de zaken/he
et werk zijn
voor re
ekening van Opdrach
htnemer.

5.

Indien Opdrachtnemer na m
melding door Rendon het
gebrek
k niet binnen redelijke
e termijn deugdelijk herstelt,
h
staat het
h Rendon vrij al hett nodige te verrichten
n of door
derden
n te doen verrichten om het gebrek op te heffen en
alle da
aaraan verbonden ko
osten op Opdrachtnemer te
verhalen.

6.

Garanties verstrekt door na
amens Opdrachtnem
mer
ingesc
chakelde derden mett betrekking tot het werk,
w
worden geacht dienoveree
enkomstig door Opdra
achtnemer
endon te zijn verstrekt.
aan Re

4.
4

2.

praken op meerwerk vvanwege afwijkingen
n van de
Aansp
aard en
e omvang van Opdra
acht of om andere re
edenen,
ook wa
anneer het een bezu
uiniging of een verbettering
betreftt, worden uitsluitend in aanmerking genom
men indien
deze voor
v
uitvoering daarvvan door schriftelijk door
Opdrachtnemer zijn aange
emeld en schriftelijk door
d
Rendo
on zijn geaccepteerd.
Behou
udens indien daarop direct bij de melding van lid 1
(dus van tevoren) door Opdrachtnemer aanspraak wordt
gemaa
akt, wordt meerwerk niet geacht van invlo
oed te zijn
op de tussen partijen overe
eengekomen
mijn.
uitvoeringsduur/opleverterm

Verme
elding of de verleggin
ngsregeling met betre
ekking tot
de omzetbelasting al dan n
niet van toepassing iss en in
beide gevallen het bedrag van de (verlegde)
omzetbelasting;

3.

Opdrachtnemer dient - naa
ast de gegevens van lid 1 - op
de factuur in ieder geval de
e volgende gegevenss duidelijk
en ove
erzichtelijk te vermeld
den, voor zover van
toepas
ssing:

4.

•

de
d projectcode en kosstendrager code;

•

het
h nummer van de o
opdracht/termijn bon;

•

het
h tijdvak van de verrrichte prestatie.

Facturren van Opdrachtnem
mer die niet aan de vereisten
v
van ditt artikel voldoen, zijn alleen al om die red
den al niet
opeisb
baar.

Telkens als zij ddat wenselijk acht, sttaat het Rendon vrij
om te verlangenn dat het door haar geschatte
g
loonbestanddeeel van de Opdracht wordt
w
betaald op de GG
rekening van O pdrachtnemer. Opdrrachtnemer zal
daaraan tijdig aalle redelijke medewe
erking verlenen,
atie over dat
waaronder versstrekking van informa
loonbestanddeeel en de gegevens va
an deze rekening.
Onverminderd hhet in het voorgaande lid bepaalde is
Rendon te allenn tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde
geschatte bedraagen aan premies so
ociale verzekering en
n
loonheffing van de onder-aanneem--/Opdrachtsom in te
houden en nam
mens Opdrachtnemerr rechtstreeks aan de
e
betrokken bedriijfsvereniging en/of de
d ontvanger directe
belastingen te vvoldoen.

6.
6

Indien Rendon redelijkerwijs tot het oordeel komt dat het
loonbestanddeeel groter is dan door partijen bij het
aangaan van dee Overeenkomst is afgesproken/ingescha
a
at,
kan zij dat perccentage eenzijdig wijzigen en daar naar
handelen.

7.
7

Rendon zal Opddrachtnemer schrifte
elijk informeren dat hij
voornemens is zzijn eindafrekening bij
b de
Hoofdopdrachtggever in te dienen. Opdrachtnemer
O
zal da
an
binnen twee weeken na ontvangst va
an deze mededeling
zijn eindfactuur bij Rendon indienen
n. Rendon is niet
gehouden om toot betaling van enige
e rekening van
Opdrachtnemerr over te gaan, die Onderaannemer na
genoemde term
mijn van twee weken heeft ingediend.

3.

Indieen twee of meer Opd
drachtnemers gezamenlijk een
Opddracht hebben aanvaa
ard, zijn zij beide hoo
ofdelijk
aanssprakelijk voor de gehele uitvoering van de
d Opdracht
en dde daaruit voortvloeie
ende gevolgen.

4.

In heet geval Opdrachtnem
mer toerekenbaar tekkort schiet in
de nnakoming van haar ve
erplichtingen uit de Opdracht,
O
dan
kome
men ook alle door Ren
ndon gemaakte
buiteengerechtelijke koste
en (met een maximum
m van 15%
van dde Opdrachtsom) en
n gerechtelijke kosten
n voor
rekeening van Opdrachtne
emer.

Artikel 166. Verzekering.
1.

Opddrachtnemer is gehou
uden zijn bedrijfsactivviteiten door
midddel van een afdoende
e AVB polis (met een
n dekking van
tenm
minste € 5 mln per ge
ebeurtenis) te verzekeren en
verze
zekerd te houden en aan Rendon op diens eerste
verzo
zoek een kopie van de polis en informatie met
betreekking tot premiebeta
alingen verstrekken.

2.

In geeval van aangewezen opslagruimte op de
e bouwplaats,
is dee opslag van eigen materiaal
m
voor risico van
v
Opddrachtnemer. In geval van inzet van eigen
n materieel is
Opddrachtnemer verplichtt deze goederen zelf te
verze
zekeren (beschadigin
ng, diefstal, WA). Matterieel,
meeetinstrumenten en mo
otorisch aangedreven
n
gereeedschappen dienen aantoonbaar tijdig gekeurd te zijn
doorr een bevoegde insta
antie

3.

Alleeen indien dat uitdrukk
kelijk in de Overeenkkomst is
afgeesproken, is Opdrach
htnemer meeverzekerd onder de
CAR
R polis van Rendon of
o Hoofdopdrachtgeve
er.

4.

Indieen Opdrachtnemer is
s meeverzekerd onde
er een CARpoliss van Rendon of Hoo
ofdopdrachtgever, on
ntslaat dat
Opddrachtnemer niet uit de
d verplichting om in het
voorrkomende geval het eigen
e
risico onder de
eze
verze
zekering zelf te drage
en.

Artikel 177. Diversen.
1.

Indieen de uitvoering van de Opdracht door
Opddrachtnemer op een zodanige
z
wijze of een
n zodanig
temppo geschiedt, dat ern
nstige vertraging in he
et project of
een gedeelte daarvan on
ntstaat of dreigt te on
ntstaan, is dat
een ernstig gebrek dat ontbinding van de Ove
ereenkomst
rechhtvaardigt.

2.

In heet voorkomende geva
al zal Opdrachtneme
er op
aanggeven van Rendon alle
a maatregelen treffe
en om tot
verssnelling van de uitvoe
ering van de Opdrach
ht over te
gaann (waaronder bijvoorbeeld de inzet van exxtra
perssoneel of de inzet van
n personeel buiten re
eguliere
werkktijden/-dagen) indien
n door zijn toedoen vertraging
v
van
het pproject dreigt te ontsttaan.

3.

Artikel
A
14. Industriëële en/of intellectuele eigendom / kennis
/ geheimhouding.

Renddon is gerechtigd, on
nverminderd het rech
ht op
schaadevergoeding, de Overeenkomst
O
geheell of voor het
nog niet uitgevoerde ged
deelte schriftelijk te ontbinden,
zondder dat daartoe enige
e ingebrekestelling off rechterlijke
tusseenkomst is vereist:

1.
1

Opdrachtnemerr vrijwaart Rendon vo
oor alle aanspraken
van derden weggens inbreuk door Op
pdrachtnemer op
rechten uit induustriële en/ of intellecttuele eigendom van
derden ter zakee van door hem uitge
evoerde Opdracht.

a)

ment van Opdrachtne
emer wordt
indien het faillissem
uitgesproken;

b)

2.
2

Ontwerpen, tekkeningen, afbeeldinge
en, berekeningen,
werkmethoden en procedures die door Rendon zijn
verstrekt ten beehoeve van de uitvoe
ering van de Opdrach
ht
blijven eigendom
m van Rendon en mogen door
Opdrachtnemerr niet worden vermen
nigvuldigd, gekopieerrd
of aan derden teer hand worden gestteld dan wel openbaa
ar
worden gemaakkt, of anderszins geb
bruikt worden dan
uitsluitend voor de onderhavige Opd
dracht. Opdrachtnem
mer
is verplicht op eeerste verzoek voornoemde stukken aan
Rendon te retouurneren.

indien Opdrachtnem
mer surséance van betaling
b
verzoekt;

c)

indien Opdrachtnem
mer haar bedrijfsuitoe
efening
staakt;

d)

indien Opdrachtnem
mer in relevante mate
e de
beschikking over ha
aar activa verliest.

9.
9

Rendon is telkeens gerechtigd om tott verrekening over te
gaan van alle d oor haar in verband met de Overeenkomst
aan Opdrachtneemer verschuldigde bedragen
b
met
vorderingen diee Rendon op Opdrach
htnemer heeft uit dit
project of anderre projecten tussen partijen.
p

10.
1
Het is Opdrachttnemer verboden om
m de vorderingen op
Rendon te cedeeren, verpanden of in
n eigendom over te
dragen aan derrden onder welke titel dan ook.
11.
1
Rendon heeft hhet recht om van Opd
drachtnemer voor of
tijdens de uitvoeering van de Opdrac
cht een passende
zekerheidsstelliing te verlangen voorr de deugdelijke
nakoming door Opdrachtnemer van haar verplichtingen uit
de Opdracht.

3.
3

Facturren dienen door Opdrachtnemer conform de
administratieve instructies van Rendon ingediend te
worden met vermelding van alle wettelijk verplichte
gegevens.

2.

Het factuurbedrrag is slechts opeisba
aar indien de
corresponderennde werkzaamheden door Opdrachtneme
er
tot genoegen vaan Rendon zijn uitgevoerd. Rendon heeftt
telkens het rechht om voorafgaand aan betaling tot contro
ole
daarvan over tee gaan, waaraan Opd
drachtnemer alle
nodige medeweerking zal verlenen.

Voor betalingenn als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel
wordt Rendon ddienovereenkomstig in haar verplichtingen
jegens Opdrachhtnemer gekweten.

Artikel 12. Facturering.
1.

Betaling door R
Rendon zal geschiede
en binnen vijfenveertig
(45) dagen na ddatum van goedkeuriing van de factuur do
oor
Rendon.

5.
5

Artikel 11. Meer- en minderwe
erk.
1.

verggoeden en de kosten daarvan op Opdrach
htnemer te
verhhalen.

Artikel
A
13. Betaling..

4.
4

Zaken en werkw
wijzen die Opdrachtn
nemer in
samenwerking m
met of in opdracht va
an Rendon heeft
ontwikkeld zijn - behoudens anderslluidende afspraken eigendom van R
Rendon. Dergelijke zaken
z
en werkwijzen
(en bij de ontwikkkeling daarvan verw
worven kennis) moge
en
niet dan na sch riftelijke toestemming
g van Rendon worde
en
gebruikt voor prrojecten waarbij Rendon niet als partij deze
zaken en werkw
wijzen zelf te gelde kan maken.
Opdrachtnemerr is verplicht tot gehe
eimhouding van alle
van Rendon en//of Hoofdopdrachtge
ever verkregen
gegevens, inforrmatie of kennis, waa
arvan Opdrachtnemer
de vertrouwelijkkheid kent, dan wel had
h kunnen of moeten
begrijpen.

4.

Indieen de tussen Rendon
n en Hoofdopdrachtg
gever
geslooten overeenkomst waar
w
de Opdracht be
etrekking op
heefft om wat voor reden dan ook geheel of te
en dele wordt
beëiindigd, levert dat ten aanzien van de onm
mogelijkheid
van nakoming van de Ov
vereenkomst overma
acht op in de
zin vvan art 6:75 BW.

5.

Opddrachtnemer ziet ter zake
z
de Opdracht op voorhand af
van ieder mogelijk retenttierecht.

Artikel 188. Geschillen en toe
epasselijk recht.
1.

Op aalle overeenkomsten tussen Rendon en
Opddrachtnemer is Nederrlands recht van toep
passing.

2.

nde afspraken zullen alle
Behooudens andersluiden
gescchillen die tussen parrtijen mochten rijzen in verband
met of naar aanleiding va
an overeenkomsten tot
t
(ondder)aanneming van Werk
W
of Advieswerkza
aamheden of
van oovereenkomsten die
e daarvan een uitvloe
eisel mochten
zijn, worden beslist door de Raad van Arbitra
age voor de
Bouw
w overeenkomstig de
e statuten van de Ra
aad, zoals
dezee op de dag van de opdrachtverlening
o
door Rendon
aan opdrachtnemer luidd
den.

3.

In affwijking van het hierb
boven bepaalde kunn
nen geschillen
als bbedoeld in art. 93 Wv
vRv ter keuze van de
e meest
gereede partij aan de bevoegde kantonrechterr worden
voorrgelegd.

4.

Ten aanzien van geschillen die tussen partije
en mochten
rijzenn in verband met of naar
n
aanleiding van
overreenkomsten tot leve
ering van zaken is de gewone
rechhter bevoegd deze in behandeling te nemen.

Artikel
A
15. Aansprakkelijkheid.
1.
1

2.
2

Opdrachtnemerr vrijwaart Rendon vo
oor aansprakelijk
jegens derden ((waaronder Hoofdopdrachtgever) voor alle
schade, inclusieef bedrijfsschade en kosten, die deze
derden ten gevoolge van enige toerekenbare tekortkoming
van Opdrachtneemer of door hem ing
geschakelde derden in
de uitvoering vaan de Opdracht lijden
n.
Rendon is gere chtigd, maar is daarttoe niet verplicht, om
alle door Opdraachtnemer bij derden veroorzaakte schade
bij de uitvoeringg van de Opdracht te
e (laten) herstellen of

