ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN VAN
GROUNDWATER TECHNOLOGY
verboden direct of indirect bij Groundwater betrokken personen in dienst te nemen, of
direct of indirect bij Groundwater betrokken personen op andere wijze - direct of indirect al
dan niet via gelieerde ondernemingen of contacten - werkzaamheden voor haar te laten
verrichten en/of een dienstverband of een arbeidsrelatie aan te bieden. Bij overtreding van
een of meer van deze bepalingen verbeurt opdrachtnemer aan Groundwater per keer een
onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van €100.000
(zegge honderdduizend Euro), vermeerderd met een bedrag van €1000,-- (zegge: duizend
euro) per dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van
Groundwater om volledige schadevergoeding te vorderen.

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten van de opdrachtgever
aan derden tot uitvoering van (delen van) diensten, leveringen en/of werken.
Artikel 1:

Artikel 2:
1.

2.
3.
4.

Artikel 3:
1.

2.

3.

Artikel 4:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Artikel 5:
1.

2.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Groundwater Technology B.V. te Rotterdam (hierna: Groundwater), de
gebruiker van deze voorwaarden, alle tot haar onderneming behorende bedrijven,
bedrijven waarin Groundwater een belang heeft, bedrijven waar Groundwater
zeggenschap heeft en/of waarmee Groundwater in een combinatie of anderszins
samenwerkt.
Opdrachtnemer: elke natuurlijke- of rechtspersoon bij wie Groundwater een uitnodiging
heeft gedaan voor het doen van een prijsopgave, die aan Groundwater een prijsopgave
heeft gedaan, dan wel waarmee Groundwater een overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: elke opdracht, overeenkomst, ter zake de levering van zaken, de
uitvoering van diensten en/of werken, die tussen Groundwater en de opdrachtnemer tot
stand is gekomen, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding daarop en ter uitvoering daarvan.
Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen Groundwater en diens principaal.
Principaal: de opdrachtgever van Groundwater volgens de Hoofdovereenkomst.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Op iedere uitnodiging van Groundwater tot het doen van een prijsopgave en op iedere
overeenkomst die de opdrachtnemer is aangegaan zijn de volgende voorwaarden van
toepassing:
a.
de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst
b.
deze algemene voorwaarden
c.
alle voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke bestek
d.
de UAV 1989 voor uitvoering van leveringen en werken en/of DNR 2005 voor
het verrichten van (advies)diensten.
In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het hierboven hoger geplaatste boven het lager
geplaatste. Voor zover de overeenkomst (mede) betrekking heeft op leveringen dient in
de UAV 1989 voor werk (tevens) levering gelezen te worden.
Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan
eventueel tussen Groundwater en de opdrachtnemer overeengekomen afwijkingen kan de
opdrachtnemer geen rechten ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van opdrachtnemer zijn niet van
toepassing en uitgesloten.
Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn, worden partijen
geacht in de plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat
het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
Opdracht, totstandkoming van de overeenkomst
Een op uitnodiging van Groundwater verstrekte prijsopgave is geldend en onherroepelijk
totdat Groundwater deze schriftelijk al dan niet heeft geaccepteerd. De opdrachtnemer
dient zijn offerte tenminste acht weken gestand te doen. Indien de opdrachtnemer zijn
offerte doet in het kader van een aanbesteding waar Groundwater voor wil inschrijven of
heeft ingeschreven, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na
definitieve gunning aan Groundwater. Kosten van het doen van een prijsopgave worden
nimmer vergoed.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Groundwater de aanbieding van de
opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard of heeft bevestigd. Het uitvoeren van diensten,
leveringen en/of werken vóór de schriftelijke opdracht door Groundwater komt geheel en
al voor risico van de opdrachtnemer.
Aanvullingen op - en wijzigingen van - bepalingen in de overeenkomst en/of de daarvan
krachtens artikel 2 lid 1 deel uitmakende stukken binden Groundwater slechts indien deze
schriftelijk en onvoorwaardelijk door Groundwater zijn aanvaard.
Verplichting opdrachtnemer
De verplichtingen van de opdrachtnemer omvatten, o.a. maar daartoe niet beperkt:
het uitvoeren van de dienst, levering en/of werk in overleg met Groundwater naar de
bepalingen van de overeenkomst, overeenkomstig de stand van de techniek en gangbare
inzichten, en conform de eisen van goed en deugdelijk werk;
uitsluitend de door Groundwater gegeven aanwijzingen en orders uit te voeren;
het beschikken over - en op verzoek van Groundwater - tonen van zijn geldig
inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging dat
verstrekt, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de
originele G-rekeningovereenkomst met eventuele bijlagen tonen;
het verstrekken van kopieën van identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidscertificaten van
in te zetten werknemers voordat deze zijn werknemers met de overeenkomst laat
aanvangen. Gedurende de uitvoering van de dienst, levering en /of werkzaamheden
dienen medewerkers op eerste aanzeggen hun identiteitsbewijzen te kunnen tonen;
Groundwater desgevraagd een staat te overhandigen, conform een door Groundwater te
verstrekken model, bevattende de namen - en de registratienummers bij de
bedrijfsvereniging - van alle, al dan niet ingeleende, werknemers die door voor de
uitvoering van de overeenkomst worden ingezet;
Groundwater desgevraagd kosteloos alle inlichtingen en kopieën van stukken te
verstrekken welke voor haar administratie, of die van de Principaal, van belang zijn;
al zijn verplichtingen jegens door hem ingezette, al dan niet ingeleende, werknemers strikt
na te komen;
telkenmale op verzoek van Groundwater, doch minimaal éénmaal per kwartaal op eigen
initiatief van de opdrachtnemer, een originele, recente, verklaring te tonen inzake zijn
betalingsgedrag bij I) de bedrijfsvereniging en II) de belastingdienst betreffende de
verschuldigde (voorschot)premies sociale verzekering en (loon)belasting, alsmede een
kopie van de sub I) en II) bedoelde stukken;
zijn administratie in te richten met inachtneming van de richtlijnen als bedoeld in artikel
16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (: CSV);
voor eigen rekening zijn diensten, leveringen, werk, materieel en materialen, alsmede zijn
aansprakelijkheid deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Materieel, dient
aantoonbaar gekeurd te zijn door een deskundige instantie;
overtollig materieel en materiaal zo spoedig mogelijk af te voeren;
steeds voldoende en vakbekwaam personeel ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst te hebben. De opdrachtnemer verplicht zich zijn medewerkers effectief en
aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde regels;
aanwezig zijn op alle vergaderingen georganiseerd en aangekondigd door Groundwater
om de werkzaamheden te bespreken en aanwijzingen te ontvangen. Ongeacht of - en de
wijze waarop - de opdrachtnemer op deze vergaderingen is vertegenwoordigd, zijn alle
daar genomen beslissingen en gegeven aanwijzingen bindend voor de opdrachtnemer.
De beslissingen en/of aanwijzingen worden zo mogelijk daartoe schriftelijk vastgelegd;
ervoor zorg te dragen dat tijdens de uitvoering van de dienst, levering en/of het werk steeds
een door hem gemachtigde op de locatie van uitvoering van de overeenkomst aanwezig
is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten medewerkers en de
Nederlandse taal beheerst.
Non-concurrentie
De opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van
derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal, daaronder begrepen
die voor uitbreiding, vervanging en/of wijziging met betrekking tot de dienst, levering en/of
het werk waarover door Groundwater onderhandelingen worden gevoerd met de
principaal, dan wel welke door de principaal aan Groundwater wordt of is opgedragen.
Opdrachtnemer verbindt zich jegens Groundwater om gedurende een periode van. twee
(2) jaar, te rekenen vanaf respectievelijk de datum van uitnodiging door Groundwater tot
het doen van een prijsopgave, de datum waarop Opdrachtnemer aan Groundwater een
prijsopgave heeft gedaan, de datum waarop Groundwater aan Opdrachtnemer een
opdracht heeft verstrekt en/of na volledige afronding van de Overeenkomst, in welke vorm
en hoedanigheid dan ook, geen direct of indirect bij opdrachtgever betrokken persoon te
bewegen zijn/haar contact met opdrachtgever te verbreken dan wel te verminderen of te
wijzigen, noch pogingen daartoe te doen. Het is Opdrachtnemer in dezelfde periode(s)

2.

Artikel 6: Geheimhoudingsplicht
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, daaronder
begrepen tot het concern van de opdrachtnemer behorende ondernemingen, van de
inhoud van de overeenkomst en daarbij behorende stukken, waaronder tekeningen,
modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow, in de meest
ruime zin van het woord die door hem in of bij de overeenkomst te zijner kennis zijn
gebracht of is gekomen. Bij inschakeling van derden zal de opdrachtnemer een gelijke
geheimhoudingsplicht opleggen aan die derden.
Artikel 7: Integriteit
1.
Opdrachtnemer, zijn medewerkers, alsmede door de door hem ingeschakelde
onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en leveranciers zullen bij de uitvoering
van de overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de uitgangspunten
zoals die zijn geformuleerd in de vigerende gedragscode zoals opgesteld door de Stichting
Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. Voor zover mogelijk dient in dit verband onder
”medewerkers” als bedoeld in de Gedragscode te worden gelezen medewerkers van de
opdrachtnemer, alsmede van de door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen
Zonder Personeel en leveranciers.
2.
Indien en voor zover de opdrachtnemer een eigen (branche) gedragscode hanteert die
minimaal voldoet aan de model bedrijfscode van de stichting Beoordeling Integriteit
Bouwnijverheid, of een gelijksoortige instelling, geldt dat opdrachtnemer, zijn
medewerkers, door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen Zonder
Personeel en leveranciers bij de uitvoering van de overeenkomst de normen in acht nemen
zoals die zijn neergelegd in de eigen gedragscode van de opdrachtnemer.
3.
Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van gedragingen die in strijd zijn met de wet, de
Gedragscode of de eigen gedragscode is Groundwater gerechtigd een audit te laten
uitvoeren door een onafhankelijke forensisch accountant. Opdrachtnemer zal hieraan zijn
medewerking verlenen.
4.
Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de onderhavige
overeenkomst heeft gedaan, op regelmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen en meer in
het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of
onderling afgestemde gedragingen met mede inschrijvers, onderaannemers en/of andere
derden die ertoe strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat
de mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor
onrechtmatig zijn of worden verhoogd.
Artikel 8: Tekeningen, ontwerpen, gegevens
1.
Alle gegevens, waaronder maar daartoe niet beperkt tekeningen, afbeeldingen,
berekeningen, werkmethoden, procedures, etc., die door Groundwater, om welke reden
dan ook, aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van
Groundwater. Zij mogen onder geen beding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aan
derden ter beschikking worden gesteld, openbaar gemaakt en/of anderszins worden benut
dan voor de onderhavige overeenkomst. Opdrachtnemer is gehouden voornoemde
gegevens voor eigen rekening op eerste verzoek te retourneren aan Groundwater na
afloop, dan wel na ontbinding, van de overeenkomst.
2.
Alle ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen, andere gegevens en materialen die door
(of namens) de opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding of de uitvoering van de
overeenkomst, al dan niet voor rekening van Groundwater worden aangeschaft of
vervaardigd, worden onmiddellijk nadat zij zijn gereed gekomen, of door de opdrachtnemer
in ontvangst zijn genomen, geacht in eigendom te zijn overgedragen aan Groundwater.
Zolang opdrachtnemer dergelijke gegevens of materialen ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst onder zich heeft, zullen zij zijn voorzien van een kenmerk dat
aangeeft dat zij eigendom zijn van Groundwater. De opdrachtnemer zal derden die zich
op dergelijke gegevens of materialen mochten willen verhalen op het eigendomsrecht van
Groundwater wijzen. Van aanspraken van derden zal Groundwater onverwijld in kennis
worden gesteld. Bij niet naleving van deze bepaling is Groundwater gerechtigd de betaling
op te schorten totdat de stukken alsnog door Groundwater zijn ontvangen.
3.
Alle ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen, computerbestanden, andere gegevens,
materialen en/of informatiedragers die in samenwerking met en/of in opdracht van
Groundwater zijn ontwikkeld, mogen niet anders dan na schriftelijke toestemming van
Groundwater aan derden worden geleverd en/of anderszins ter beschikking worden
gesteld. De bij de ontwikkeling hiervan verworven kennis staat uitsluitend ter beschikking
van Groundwater en zal niet aan derden mogen worden bekend gemaakt en/of ten
behoeve van derden mogen worden gebruikt, anders dan na schriftelijke toestemming van
Groundwater. De opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging en is
gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.
4.
Groundwater zal gerechtigd zijn met betrekking tot de ontwerpen, modellen, mallen,
tekeningen, andere gegevens en materialen, bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel,
eigen rechten van intellectuele/industriële eigendom te vestigen respectievelijk zich
dergelijke rechten te doen overdragen door de opdrachtnemer. Ook zonder de vestiging
of verkrijging van dergelijke rechten door Groundwater, zal deze gerechtigd zijn een en
ander te gebruiken.
Artikel 9: Gereedschappen en materialen
1.
Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, draagt de opdrachtnemer voor eigen
rekening en risico zorg voor al het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gereedschap en ander materiaal. Alle gereedschappen en ander materiaal moeten
voldoen aan de vigerende veiligheidseisen. Het gebruik van gereedschap of ander
materiaal dat niet aan deze eisen voldoet is verboden.
2.
Groundwater is niet gehouden gereedschappen, materieel of andere eigendommen van
de opdrachtnemer te bewaken. Voor vermissing of beschadiging is Groundwater niet
aansprakelijk.
3.
Het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke verticaal en horizontaal
transport wordt door de opdrachtnemer voor eigen rekening en risico uitgevoerd, tenzij in
de overeenkomst anders is vermeld.
4.
Van de levering van materiaal en materieel door de opdrachtnemer wordt telkens door de
opdrachtnemer een bon opgemaakt, waarvan een duplicaat dient te worden afgegeven
aan (de hoofduitvoerder van) Groundwater.
5.
Het gereedschap en ander materieel, dat door Groundwater ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, blijft ten allen tijde
het uitsluitend eigendom van Groundwater. Zo nodig zal opdrachtnemer het ter
beschikking gestelde materiaal van Groundwater kenmerken en individualiseren. Het door
Groundwater ter beschikking gestelde materiaal wordt geacht in goede staat te zijn
verstrekt en conform de vereiste specificaties, behoudens schriftelijke reclamatie en
tegenbewijs binnen 7 dagen na ontvangst.
6.
De opdrachtnemer is gehouden materieel dat ter beschikking is gesteld naar behoren te
gebruiken en te onderhouden. De opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging of
verlies, door welke oorzaak ook van ter beschikking gesteld materieel. Behoudens
schriftelijke toestemming van Groundwater is de opdrachtnemer niet gerechtigd om ter
beschikking gestelde zaken door deren te laten gebruiken of in gebruik te geven. Na
uitvoering van de overeenkomst dienen alle zaken van Groundwater welke opdrachtnemer
onder zich heeft, onverwijld en in goede staat te worden geretourneerd.

Artikel 10 Materialen en andere zaken
1.
Alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken worden door de
opdrachtnemer voor diens rekening aangeschaft en naar de plaats van de voor de
uitvoering van de overeenkomst getransporteerd.
2.
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschieden alle leveringen op keur op de
plaats van uitvoering van de overeenkomst op aanwijzing - en naar genoegen - van
Groundwater, en de eventuele Principaal. Alle zaken zullen door of vanwege de
opdrachtnemer worden gelost en getast. Tijd van levering wordt door Groundwater
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bepaald. Uiterlijk bij aflevering dienen de bijbehorende of daarop betrekking hebbende
certificaten, keuringsrapporten en/of attesten te worden overhandigd.
De opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken met goed vakmanschap worden
vervaardigd, in overeenstemming met de overeengekomen specificaties en/of een door
Groundwater goedgekeurd monster en geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn
bestemd. De zaken zullen van goede en constante kwaliteit zijn en vrij van ontwerp-,
fabricage- of materiaalfouten.
De opdrachtnemer is verplicht Groundwater vooraf te informeren omtrent iedere
verandering in de samenstelling of eigenschappen van de door de opdrachtnemer te
leveren zaken. Indien de opdrachtnemer dit nalaat, is hij aansprakelijk voor alle schade
die ten gevolge van een dergelijke verandering voor Groundwater mocht ontstaan. Indien
veranderingen in de samenstelling of eigenschappen van de door de opdrachtnemer te
leveren zaken tot gevolg hebben dat deze niet meer conform overeenkomst kunnen
worden toegepast of niet meer door Groundwater kunnen worden gebruikt, dan is
Groundwater gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling, geheel of
gedeeltelijk, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten, schade, etc.
van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is gehouden Groundwater te vrijwaren ter zake
van vorderingen van derden die ten gevolge de ontbinding ontstaan.
In geval van goedkeuring is de opdrachtnemer niet ontslagen van enige garantie of
aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst met Groundwater of van deze
algemene voorwaarden.
Afgekeurde zaken dienen door opdrachtnemer op eerste aanzegging van Groundwater
van de plaats van de overeenkomst te worden verwijderd en onverwijld voor eigen
rekening te worden vervangen. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft, zal de
verwijdering worden uitgevoerd door Groundwater op kosten van de opdrachtnemer. Het
bepaalde in §17 lid 3 tweede zin UAV 1989, of soortgelijke bepalingen, is niet van
toepassing.
Aflevering, Transport, Opslag
Indien Groundwater dat wenst, hebben Groundwater, Principaal en/of bouwdirectie het
recht de zaken tijdens de bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven.
Opdrachtnemer zorgt in dat geval, dat Groundwater ten behoeve van de bezichtiging en/of
beproeving over zodanige faciliteiten beschikt, als redelijkerwijze door Groundwater kan
worden verlangd. Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een dergelijke bezichtiging
en/of beproeving generlei rechten ontlenen. De kosten van extra beproevingen zijn voor
rekening van Groundwater als blijkt dat de materialen in overeenstemming zijn met de
vereisten uit de overeenkomst; in het andere geval zijn genoemde kosten voor rekening
van Opdrachtnemer.
Goedkeuring of aanvaarding geldt uitsluitend voor de hoeveelheid en uiterlijke staat van
de geleverde zaken.
Ingeval van afkeuring zal Groundwater de opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis te
stellen. Opdrachtnemer zal de afgekeurde levering, dienst en/of werk, of een onderdeel
daarvan, op verzoek van Groundwater onverwijld herstellen of vervangen door deugdelijke
zaken, zonder dat Groundwater tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn,
onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om eventueel voor Groundwater of
derden ontstane schade, waaronder vertragingsschade, te vergoeden.
Bij afkeuring van levering, dienst of werk, of een onderdeel daarvan, heeft Groundwater
het recht de betaling van de op de betreffende levering, dienst of werk, of een onderdeel
daarvan, betrekking hebbende prijs of gedeelte van de contractprijs op te schorten,
onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot vergoeding van schade welke
Groundwater door het afkeuren lijdt of zal lijden en/of de verplichting van opdrachtnemer
om de bewuste levering, dienst of werk, of een onderdeel daarvan, alsnog in goede
uitvoering te leveren en/of uit te voeren.
Bij gebreke van verwijdering/reparatie van de afgekeurde zaken is Groundwater
gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer te retourneren.
De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt, ook gegeven de eisen van transport en
bestemming. Zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. De kosten van
emballage, verzekering, lossen en tassen en alle andere kosten van welke aard ook, zijn
voor rekening opdrachtnemer. Groundwater is niet gehouden emballage te retourneren.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende
verpakking, beschadiging en/of vernieling van deze verpakking.
Elke zending dient te zijn voorzien van een paklijst of vrachtbrief, waarop het nummer van
de overeenkomst is vermeld. Eventuele bescheiden, zoals certificaten, instructieboeken,
productinformatiebladen en dergelijke behoren tot de levering en dienen daarmee
gelijktijdig of eerder te worden geleverd.
Buiten de normale werktijd van Groundwater is aflevering niet mogelijk dan na diens
voorafgaande schriftelijke toestemming.
Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor de door hem benodigde
opslagruimte. Het horizontaal en verticaal transport hiervoor is voor rekening van
Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien Groundwater niet in staat mocht zijn de zaken in ontvangst te nemen, zal de
opdrachtnemer maatregelen treffen om de zaken voor zijn – opdrachtnemers – rekening
en risico op te slaan of op te doen slaan, totdat aflevering kan plaatsvinden.
Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten
schuld van Groundwater liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door de
opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.
Levertijd
De opdrachtnemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren met inachtneming van het
overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn respectievelijk op de
overeengekomen plaats van levering. Zodra de opdrachtnemer weet of behoort te weten
dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden
dient opdrachtnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan Groundwater onder opgave
van redenen.
Indien de opdrachtnemer niet of niet tijdig levert, zal opdrachtnemer in gebreke zijn door
de enkele overschrijding van de termijn en zal Groundwater het recht hebben, hetzij aan
de opdrachtnemer een nadere termijn te stellen waarin hij aan zijn verplichtingen dient te
voldoen, hetzij de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer te
ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of andere vorm van compensatie te zijn
gehouden.

Artikel 13:

Eigendom
Het eigendom van alle zaken gaat bij aflevering over op Groundwater. Te vervaardigen
zaken worden geacht reeds op Groundwater te zijn overgegaan, zodra opdrachtnemer
deze in bewerking heeft genomen en/of van derden heeft verkregen. Een zodanige
eigendomsovergang omvat geen goedkeuring van het gepresteerde. Indien sprake is van
aflevering van materiaal ten behoeve van de verwerking in een werk, dan blijft in afwijking
daarvan het risico voor die zaken bij de opdrachtnemer tot op het ogenblik van gehele of
gedeeltelijke oplevering van het werk en/of afronding van de overeenkomst waar het
materiaal van de opdrachtnemer in wordt of is verwerkt. Een eventueel
eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer is niet van toepassing.

Artikel 14:
1.

Industriële en intellectuele eigendom
De opdrachtnemer garandeert dat bij uitvoering van de overeenkomst - en bij het normaal
benutten van de op grond daarvan geleverde prestatie - géén inbreuk zal plaatsvinden op
octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, industriële of intellectuele eigendom of
andere rechten van derden.
De opdrachtnemer vrijwaart Groundwater voor aanspraken van derden in verband met
enige (beweerde) inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zij zal Groundwater
alle schade, kosten en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.
Opdrachtnemer zal alle nodige maatregelen treffen om het normaal benutten van de
prestatie door Groundwater mogelijk te maken.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Groundwater de auteursrechten,
octrooirechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door haar
verstrekte of in haar opdracht vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
modellen, mallen, correspondentie, rapporten en andere gegevens.
De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van
Groundwater ongeacht of voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Alle informatie, mondeling, elektronisch, schriftelijk, of anderszins, die door Groundwater
aan de opdrachtnemer wordt verstrekt, blijft eigendom van Groundwater en mag door de
opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
De opdrachtnemer zal de van Groundwater verkregen gegevens, informatie, kennis, etc.
niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens indien dit redelijkerwijs
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noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst en dan alleen nadat en
voor zover een door Groundwater goedgekeurde geheimhoudingsplicht schriftelijk is
overeengekomen.
Artikel 15:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Artikel 16:
1.

2.

3.

4.
Artikel 17:
1.
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Personeel
Het in te zetten personeel, ongeacht of dit uit het buitenland afkomstig is, dient (direct of
indirect) een rechtsgeldige (arbeids)overeenkomst met de opdrachtnemer te hebben. Al
het, al dan niet ingeleende, personeel dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst inzet staat onder rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat al het in te zetten personeel voldoet aan
de toepasselijke wetgeving.
Opdrachtnemer staat er jegens Groundwater voor in dat de door zijn personeel te verlenen
diensten deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd
en dat het personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten
ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
Opdrachtnemer staat er jegens Groundwater voor is dat al het in te zetten personeel
conform de vigerende eisen (medisch) is gekeurd en geschikt bevonden voor de te
verrichten werkzaamheden. Voorts staat opdrachtnemer er jegens Groundwater voor in
dat het bedrijf van opdrachtnemer en alle in te zetten medewerkers over alle
certificeringen, diploma’s, registraties etc. beschikken die voor het verrichten van de
werkzaamheden op de locatie waar die werkzaamheden verricht moeten worden van
toepassing zijn
Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Groundwater, zal de
opdrachtnemer uitsluitend eigen, naar behoren geschoold, personeel inzetten.
De opdrachtnemer verstrekt aan Groundwater de volgende informatie van de, al dan niet
ingeleende, werknemers die uit hoofde van de overeenkomst werkzaam zijn, telkens
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van (delen van) de overeenkomst:
de naam, functie, kwalificatie, adres en woonplaats;
de geboortedatum;
het BSN (Burger Service Nummer);
een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemers
Groundwater is altijd gerechtigd te vragen om legitimatie van het op de locatie van de
uitvoering van de overeenkomst in te zetten personeel (van onderaannemers).
Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dienen de administratieve
voorschriften conform de wet strikt te worden nageleefd.
Opdrachtnemer is gehouden zelf zorg te dragen voor transport van, naar en op de locatie
van de uitvoering van de overeenkomst.
In geval van wangedrag of ongeschiktheid is Groundwater gerechtigd personeel van de
opdrachtnemer te verwijderen en te verlangen dat het wordt vervangen.
De werk- en rusttijden van (door de) opdrachtnemer (ingeschakelde derden) dienen
overeen te komen met de werk- en rusttijden van Groundwater en de algemeen op de
locatie van de uitvoering van de overeenkomst geldende werk- en rusttijden. Overwerk is
slechts toegestaan wanneer vooraf toestemming is verleend door de Arbeidsinspectie en
Groundwater. Voor schade die hierdoor voor de opdrachtnemer mocht ontstaan, of voor
eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor de opdrachtnemer is Groundwater niet
aansprakelijk. Een en ander geldt ook indien door staking bij Groundwater of bij derden,
daaronder begrepen de Principaal, niet van de diensten van de opdrachtnemer gebruik
gemaakt kan worden.
Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de opdrachtnemer verplicht tot
medewerking, een en ander met inachtneming van de reglementen van de Stichting
Verletbestrijding (SVB), dan wel haar rechtsopvolgster. De uitkeringen van de SVB, dan
wel haar rechtsopvolgster, komen ten goede aan Groundwater, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Indien Groundwater aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde
(voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, heeft Groundwater
verhaal op de opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke
rente vanaf het tijdstip van betaling door Groundwater.
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, op grond van de CAO-Bouwbedrijf of enige
andere CAO, jegens zijn werknemers niet nakomt en Groundwater aansprakelijk wordt
gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft Groundwater jegens de opdrachtnemer
verhaal voor het gehele bedrag te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van
betaling door Groundwater
Voor zover het niet naleven van deze voorschriften, ten gevolge zou hebben dat
Groundwater door derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de opdrachtnemer hierbij
Groundwater voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid
Uitvoering door derden
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan (een deel van) de overeenkomst door derden te
laten uitvoeren zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van
Groundwater. De opdrachtnemer is het ook niet toegestaan gebruik te maken van door
derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten (zogenaamde inleenkrachten) zonder
daarvoor schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van Groundwater. Bij toegestane
uitvoering van (een deel van) de overeenkomst door derden of door inlening van
arbeidskrachten zoals bedoeld in dit lid is de opdrachtnemer gehouden de administratieve
voorschriften ex artikel 16b lid 10 CSV respectievelijk artikel 16a lid 1 CSV respectievelijk
enig overeenkomstig voorschrift stipt na te leven.
Wanneer de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst met inachtneming van het
vorige lid – geheel of gedeeltelijk – opdraagt aan een derde, moet opdrachtnemer dit in
een schriftelijke overeenkomst vastleggen met inbegrip van de voorwaarden van de
overeenkomst tussen Groundwater en opdrachtnemer. Alsdan neemt de
opdrachtgevende opdrachtnemer de rechtspositie in van Groundwater en de derde die
van de opdrachtnemer.
Wanneer Groundwater hier uitdrukkelijk om verzoekt, is opdrachtnemer gehouden
gedeelten van het werk in onderaanneming te laten uitvoeren. Geen enkele overeenkomst
van onderaanneming kan een contractuele relatie vestigen tussen Groundwater en de
onderaannemer van de opdrachtnemer.
Uitvoering van (een deel van) de overeenkomst door derden laat de verplichtingen van de
opdrachtnemer jegens Groundwater onverlet.
Ketenaansprakelijkheid
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een deel van de overeenkomst aan te vangen
alvorens hij ten genoegen van Groundwater schriftelijk heeft opgegeven c.q. overlegd:
·
een deugdelijk bewijsstuk met vermelding van de naam en het
aansluitingsnummer van de bedrijfsvereniging waarbij hij is aangesloten;
·
kopie met de naam en het registratienummer van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (“UWV”) waarbij de opdrachtnemer is aangesloten
·
de plaatsnaam van de inspectie en die van de ontvanger der directe belastingen
waaronder hij ressorteert, alsmede zijn loonbelastingnummer;
·
kopie van een vestigingsvergunning, voor zover deze is vereist;
·
een kopie van inschrijving in het handelsregister;
·
een kopie van de G-rekeningovereenkomst, voor zover deze is vereist, met
opgave van de naam en het adres van de instelling waar deze wordt
aangehouden;
·
een opgave vermeldende het omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer
Op verzoek van Groundwater periodiek staten te overhandigen, bevattende de namen en
registratienummers van alle, al dan niet ingeleende, werknemers die door de
opdrachtnemer, van week tot week, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
zijn - of worden - te werk gesteld met hun werktijden, een en ander volgens door
Groundwater vastgestelde modelformulieren.
Op verzoek van Groundwater de loonstaten, manurenverantwoording, loon- en
werknemersadministratie en aangifte- en betalingenadministratie met betrekking tot de
belastingdienst en de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.
Voorafgaande aan de uitvoering van iedere overeenkomst, alsmede minimaal éénmaal
per kwartaal op eigen initiatief van opdrachtnemer en na iedere verzoek van Groundwater,
bewijs te verstrekken van zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring
inzake de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen zoals bedoeld in de
Wet Ketenaansprakelijkheid, of daarop gebaseerde richtlijn(en).
Het telkens binnen 7 dagen schriftelijk aan Groundwater melden van mutaties.
Indien Groundwater, na aansprakelijkheidstelling voor door opdrachtnemer of na hem
komende onderaannemers niet betaalde belasting en/of premies, deze belasting en/of
premies heeft moeten voldoen, heeft Groundwater ten belope van het gehele bedrag dat
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door haar is voldaan, verhaal op de opdrachtnemer. De vordering wordt vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf de betaling door Groundwater.
Indien Groundwater dat wenst, sluiten opdrachtnemer en Groundwater een door de
belastingdienst op haar website beschikbaar gestelde modelovereenkomst waarmee
geborgd wordt dat er geen sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever geen
loonheffingen hoeft in te houden en te betalen..

Artikel 18 Weekrapporten
De opdrachtnemer dient de weekrapporten, bedoeld in paragraaf 27 UAV 1989 op te
maken en deze wekelijks aan Groundwater aan te bieden.
Artikel 19 Veiligheid
1.
Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder eisen van de arbeidsinspectie. De opdrachtnemer conformeert zich aan het ter
plaatse van de uitvoering van de overeenkomst eventueel geldende ARBO-veiligheidsplan
en staat ervoor in dat het door of vanwege hem ingezette personeel zich daarnaar zal
gedragen. De opdrachtnemer zal 4 weken voor aanvang van uitvoering van de
overeenkomst een ARBO-formulier met Groundwater bespreken en dit formulier volledig
ingevuld bij Groundwater inleveren.
2.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op de
locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Personeel dat zich, naar uitsluitend
oordeel van Groundwater dan wel naar het oordeel van de principaal, onveilig gedraagt,
dient op eerste verzoek te worden verwijderd. Opdrachtnemer dient er alsdan zorg voor te
dragen dat dit personeel onverwijld wordt vervangen.
3.
De opdrachtnemer verplicht zich de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen in stand te
houden. Eventuele door de opdrachtnemer aangetroffen onveilige situaties dient de
opdrachtnemer te melden bij Groundwater. Groundwater heeft het recht om bij het
constateren van een onveilige situatie de werkzaamheden te doen staken, zonder
dientengevolge tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat dit voor de
opdrachtnemer overmacht oplevert.
4.
Door Groundwater aangegeven veiligheidsvoorschriften dienen onverminderd in acht te
worden genomen.
5.
Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat het materieel, de werktuigen, gereedschappen,
tijdelijke voorzieningen, etc. welke worden gebuikt voor de uitvoering van de overeenkomst
in goede en veilige staat verkeren en veilig en naar behoren functioneren in
overeenstemming met hun bestemming. De noodzakelijke veiligheidskeuren dienen
zichtbaar te zijn aangebracht en de vereiste certificaten dienen ter plaatste aanwezig te
zijn en te voldoen aan de (wettelijke) bepalingen.
Artikel 20 Afval en milieu
1.
Opdrachtnemer is gehouden zich strikt te houden aan alle geldende (wettelijke)
voorschriften en vergunningen ter bescherming van lucht, bodem en water.
2.
Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst desondanks schadelijk
stoffen in het milieu (dreigt te) breng(t)(en), zal opdrachtnemer alles doen wat in zijn
vermogen ligt om schadelijke gevolgen daarvan te voorkomen of tot een minimum te
beperken. Groundwater kan ten aanzien van de te nemen maatregelen nadere eisen
stellen.
3.
Opdrachtnemer dient ieder milieu-incident terstond melden aan Groundwater.
4.
Opdrachtnemer dient alle afval(stoffen) die vrijkomen bij de uitvoering van de
overeenkomst zoveel mogelijk te beperken en vrijkomende afvalstoffen regelmatig, doch
ten minste één maal per week, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving
af te voeren, te (laten) verwerken en registreren. Voor zover niet anders is
overeengekomen dient alle afval(stof) voor eigen rekening te worden afgevoerd via het
vestigingsadres van de opdrachtnemer.
5.
Overblijvende afval(stoffen), inclusief bijbehorende verpakkingsmaterialen, dienen door de
opdrachtnemer voor eigen rekening te worden verzameld en overeenkomstig de
toepasselijke wet- en regelgeving door de opdrachtnemer te worden afgevoerd.
6.
Opdrachtnemer vrijwaart Groundwater en/of haar Principaal van alle aanspraken van
derden, de overheid daarbij inbegrepen, ter zake milieuvervuiling of -schade.
7.
Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van Groundwater geschiedt, dan
staat het Groundwater vrij de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van
opdrachtnemer te (laten) verwijderen.
8.
Opdrachtnemer is verplicht om Groundwater afschriften te verstrekken van de
meldingsformulieren in kader van de Wet Milieubeheer en/of vergelijkbare wet- of
regelgeving. Groundwater is gerechtigd haar betaling op te schorten totdat door
opdrachtnemer is aangetoond dat is voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de
Wet Milieubeheer en/of vergelijkbare wet- of regelgeving.
Artikel 21 Verbod van Cessie, verpanding e.d.
Het is de opdrachtnemer verboden zijn uit de overeenkomst met Groundwater
voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van Groundwater aan een derde te
cederen, te verpanden of onder welke titel ook te doen overgaan dan wel daarop enigerlei
beperkt recht te (doen) vestigen. Par. 43 UAV is niet van toepassing.
Artikel 22 Organisatie
1.
De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Groundwater gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen. Groundwater kan echter haar Principaal (of diens
gemachtigde), na overleg met de opdrachtnemer, schriftelijk verzoeken diens orders en
aanwijzingen rechtstreeks aan de opdrachtnemer te geven. De opdrachtnemer geeft eerst
na ontvangst van een schriftelijke melding door Groundwater van bedoeld verzoek gevolg
aan rechtstreeks door of namens principaal gegeven orders en aanwijzingen. Op het
moment dat de opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen van principaal of
diens gemachtigde ontvangt zonder dat hij bedoelde schriftelijke melding van Groundwater
heeft ontvangen, is de opdrachtnemer verplicht zulks onverwijld schriftelijk mee te delen
aan Groundwater.
2.
De opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie
alsmede van de eventueel door Groundwater ingeschakelde adviseur ter zake van de
organisatie van de locatie van uitvoering van de overeenkomst, onder andere voor wat
betreft de opslag en de veiligheid van materiaal en de veiligheid van uit te voeren werk.
3.
Tenzij de opdrachtnemer, of zijn gemachtigde, zelf op de locatie van de uitvoering van de
overeenkomst aanwezig is, dient tijdens de uitvoering van de overeenkomst steeds een
persoon aanwezig te zijn die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens
Groundwater op te volgen en deze onverwijld aan de opdrachtnemer of diens gemachtigde
over te brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij (de uitvoerder van)
Groundwater en bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij
aanvang, (tussentijdse) onderbreking of beëindiging van de overeenkomst te melden bij
de uitvoerder van Groundwater.
4.
Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Groundwater, niet
toegestaan om vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren buiten de (eventueel) voor
stalling aangewezen parkeerruimte. Parkeren geschiedt altijd voor eigen risico.
Artikel 23 Planning en oplevering
1.
De uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer dient volledig te zijn
aangepast aan de planning van Groundwater en dient zodanig te zijn, dat andere (delen
van de) overeenkomst(en) niet stagneren. Bij versnelling of vertraging zal de
opdrachtnemer zich aan de gewijzigde planning/voortgang aanpassen.
2.
Groundwater heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen
ingeval zij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de uitvoering van de
overeenkomst, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
3.
Indien opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan
wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht
Groundwater hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
4.
Onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om de uitvoering van de
overeenkomst afgerond, gereed, te hebben op het krachtens de overeenkomst en dit
artikel voorziene tijdstip, vallen de oplevering en onderhoudstermijn van door de
opdrachtnemer uit te voeren overeenkomst, samen met de oplevering en
onderhoudstermijn van Groundwater ten opzichte van de eventuele principaal, zoals deze
in werkelijkheid zullen plaatsvinden.
Artikel 24 Onderhoudstermijn en garantie.
1.
De onderhoudstermijn van - en voor - opdrachtnemer is ten minste gelijk aan de
onderhoudstermijn welke voor Groundwater voortvloeit uit de Hoofdovereenkomst. Zelfs
indien opdrachtnemer eerder gereed is dan het tijdstip waarop de overeenkomst conform
de Hoofdovereenkomst geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van
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opdrachtnemer pas op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die Groundwater met
Principaal voor uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen In het geval de
onderhoudstermijn niet bij (hoofd)overeenkomst is bepaald, eindigt de onderhoudstermijn
12 maanden na oplevering (door Groundwater aan de Principaal).
Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en/of verrichte
werkzaamheden ten minste dezelfde garantie geven welke Groundwater tegenover haar
Principaal dient te verstrekken, doch indien de garantie op geleverde zaken en/of verrichte
werkzaamheden uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, dan zal minimaal de garantie
gelden welke door de fabrikant wordt gegeven.
Alle aan het herstel of de vervanging van een gebrek en de weer ingebruikstelling van de
zaken/het werk verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer.
Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van Groundwater het gebrek te laat en/of niet
behoorlijk wegneemt of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het
Groundwater vrij, na schriftelijke aanmaning, waarbij aan opdrachtnemer een redelijke
termijn gesteld is ter voldoening aan zijn verplichtingen, al het nodige te verrichten of door
derden te doen verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtnemer in
rekening te brengen.

Artikel 25 Prijzen
1.
Facturen dienen te voldoen aan de eisen in de wet en in de overeenkomst. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen in euro’s, vast, op de
overeengekomen plaats van aflevering, inclusief lossen en te betalen rechten en exclusief
B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen. Wijzigingen in lonen, materialen,
rechten, belastingen of andere kosten komen niet voor verrekening in aanmerking, tenzij
tussen partijen schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
2.
Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare
hoeveelheden, zijn de in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven en dient, zonder dat opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing te
verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd of uitgevoerd als voor een goede en
deugdelijke uitvoering van de overeenkomst vereist.
3.
Indien de 'verleggingsregeling B.T.W.' op de overeenkomst van toepassing is, zal de
opdrachtnemer dit op iedere factuur vermelden.
4.
Meerwerk en/of andere afwijkingen van de overeenkomst, ook wanneer het een
bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien
deze tevoren door opdrachtnemer zijn aangemeld en schriftelijk door Groundwater zijn
opgedragen.
Artikel 26 Betalingsvoorwaarden en procedures
1.
Facturen moeten voorzien van getekende (ontvangst)bonnen van de uitvoerder van
Groundwater, aan Groundwater worden verzonden, uiterlijk op de 15e van de maand
volgende op die van voltooiing van de overeenkomst, dan wel nadat de opdrachtnemer
een zodanig gedeelte van de overeenkomst heeft uitgevoerd, dat de opdrachtnemer
gerechtigd is tot een gedeeltelijke betaling conform de overeenkomst.
2.
Facturen dienen (behoudens andere afspraken) digitaal in PDF format per e-mail te
worden ingediend. Mailadres: factuur@gtbv.nl.
2.
Door uitvoerders van Groundwater afgegeven (getekende) werk- of leverantiebonnen
zullen geen verdere strekking hebben dan de erkenning dat de daarop vermelde
werkzaamheden zijn verricht respectievelijk de daarop vermelde leveranties hebben
plaatsgevonden. Afgifte van (getekende) werk- of leverantiebonnen impliceert géén
erkenning dat de geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de
overeenkomst of dat ter zake (een meerwerk) opdracht is gedaan.
3.
Facturering van (delen van) de overeenkomst, meer- en minderwerk en wijzigingen dient
door de opdrachtnemer op afzonderlijke rekeningen te geschieden.
4.
De opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de
navolgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
·
naam en adres van Groundwater;
·
de projectaanduiding en het nummer van de overeenkomst;
·
het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
·
het deel van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft;
·
het reeds gefactureerde bedrag inclusief de betreffende factuur;
·
het nog te factureren bedrag;
·
een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan
niet van toepassing is en, zo niet, het bedrag van de toepasselijke omzetbelasting;
·
de omvang van de loonsom CSV begrepen in het gefactureerde bedrag.
5.
Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zal opdrachtnemer een goed
leesbare kopie van de urencontrolelijst (manstaten) bij de factuur voegen.
6.
De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag, tenzij schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
7.
Opdrachtnemer is gehouden om binnen één maand volgende op de beëindiging van de
overeenkomst zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij
Groundwater in te dienen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer geacht wordt enig nog
mogelijk resterend vorderingsrecht op Groundwater te hebben prijsgegeven.
8.
Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen,
worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.
9.
Opdrachtnemer overlegt desgevraagd aan Groundwater bij iedere factuur een
rechtsgeldig ondertekende verklaring van finale kwijting welke strekt tot verklaring dat na
betaling van de betreffende factuur opdrachtnemer ter zake van het gefactureerde niets
meer van Groundwater te vorderen heeft.
10.
Opdrachtnemer overlegt aan Groundwater bij haar laatste factuur van iedere
overeenkomst een rechtsgeldig ondertekende verklaring van finale kwijting welke strekt
tot verklaring dat na betaling van de betreffende factuur opdrachtnemer ter zake van de
gehele opdracht niets meer van Groundwater te vorderen heeft.
Artikel 27 Betaling
1.
De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema en
bij ontbreken van dit termijnschema, na deugdelijke uitvoering en afronding van de
overeenkomst. Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst
geschieden, nadat de door opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de
overeenkomst door Groundwater is terugontvangen
2.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 60 dagen
nadat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de factuur van de
opdrachtnemer door Groundwater is ontvangen.
3.
Betalingen door Groundwater aan de opdrachtnemer houden geen erkenning in dat de
overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, goed is uitgevoerd en betekent ook geen
aanvaarding van de uitvoering van de overeenkomst en/of onderdelen. Alle betalingen
voorafgaand aan de betaling van de eindafrekening worden aangemerkt als voorschotten.
Zij houden derhalve geen enkele erkenning in van de juistheid van de facturen waarop zij
betrekking hebben, noch van het ten tijde van de betaling openstaan van enigerlei
vordering. par. 40. lid 6 UAV is niet van toepassing.
4.
Groundwater is gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat
een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, wanneer blijkt dat de
opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen voldoet. Van het geheel of gedeeltelijk
opschorten zal Groundwater de opdrachtnemer schriftelijk mededeling doen.
5.
Groundwater is gerechtigd bedragen die zij, al dan niet in de toekomst, uit enigerlei hoofde
van de opdrachtnemer, of van de tot het concern van de opdrachtnemer behorende
ondernemingen, te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die Groundwater aan
de opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden.
6.
Indien Groundwater dat voor de voortgang van het werk noodzakelijk acht, is zij gerechtigd
om door de opdrachtnemer ingeschakelde derden rechtstreeks te betalen en om de aldus
te betalen contractprijs en die sommen in mindering te brengen op reeds verschenen dan
wel nog uit te schrijven termijnnota's.
7.
Betalingen door Groundwater aan door de opdrachtnemer ingeschakelde derden ontslaan
de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid waartoe de
opdrachtnemer volgens de overeenkomst of daarbuiten gehouden is.
8.
Groundwater heeft het recht de ter zake van de uitvoering van de overeenkomst
verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor Groundwater
ingevolge de wet hoofdelijk aansprakelijk is aan de opdrachtnemer te betalen door storting
op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Behoudens
nadere afspraken, stort Groundwater in dergelijke gevallen 20% van het factuurbedrag op
bedoelde geblokkeerde rekening. Ingeval Groundwater van dit recht gebruik maakt, is de
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opdrachtnemer verplicht de nadere regelen als bedoeld in artikel 16b lid 7 CVS stipt na te
komen.
Groundwater is te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies
sociale verzekeringen en loonbelasting van het overeengekomen bedrag in te houden en
namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging of de
ontvanger der directe belastingen te voldoen.
In gevallen als bedoeld in de voorafgaande leden van dit artikel is Groundwater door
betaling hiervan jegens opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
Groundwater zal de opdrachtnemer schriftelijk meedelen, wanneer hij voornemens is zijn
eindafrekening bij de principaal in te dienen. De opdrachtnemer zal dan binnen twee
weken na de ontvangst van deze mededeling zijn rekening van de eventueel hem nog
toekomende bedragen bij Groundwater indienen.
De opdrachtnemer ziet af van ieder retentierecht dat hij tegenover Groundwater geldend
zou kunnen maken.
Indien opdrachtnemer een verklaring van finale kwijting dient te overleggen zal
Groundwater niet gehouden zijn tot betaling van betreffende factuur zolang bedoelde
verklaring niet rechtsgeldig ondertekend door Groundwater is ontvangen.

Artikel 28 Andere zekerheden
1.
Indien en zolang de opdrachtnemer ten genoegen van Groundwater met betrekking tot de
betaling van de door hem ter zake van de uitvoering van de overeenkomst verschuldigde
premies sociale verzekering en loonbelasting waarvoor Groundwater ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende zekerheid biedt in de vorm
van een vrijwaring door een onderlinge waarborgmaatschappij, zal Groundwater geen
beroep doen op het bepaalde in artikel 17 lid 4, 26 lid 6 en 27 lid 8.
2.
Indien en zolang de opdrachtnemer ten genoegen van Groundwater met betrekking tot de
in het voorgaande lid bedoelde betalingen voldoende zekerheid biedt in de vorm van een
garantie of borgstelling door een waarborgfonds, zal Groundwater geen beroep doen op
het bepaalde in artikel 17 lid 4, 26 lid 6 en 27 lid 8.
Artikel 29 Verzekering opdrachtnemer
1.
Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening en risico zorg te dragen, onder andere
maar daartoe niet beperkt, voor afdoende casco-, aansprakelijkheids-, beroeps-, bedrijfsen WAM verzekeringen, en deze in stand te houden, welke een voldoende dekking bieden
tegen alle risico's van de uitvoering van overeenkomst, inclusief afdekking van
ondergrondse en bovengrondse risico’s (aan kabels, leidingen etc.) door (inzet van
(varend) materiaal, materieel en, derden, etc., al dan niet in eigendom of gehuurd, door de
opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
2.
De opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor een verzekering, en de
premie steeds tijdig te voldoen, die te allen tijde op primaire basis zijn wettelijke en
contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade die bij of in verband met de uitvoering
van de overeenkomst wordt toegebracht of veroorzaakt, bij gebreke waarvan Groundwater
gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten van
Groundwater. De opdrachtnemer is gehouden Groundwater voorafgaande aan de
uitvoering van de overeenkomst en nadien telkens op verzoek van Groundwater inzage in
de polis(sen) en bewijzen van premiebetaling te verlenen en/of Groundwater een door de
(leidende) verzekeraar gewaarmerkt afschrift van het verzekeringscertificaat te
verstrekken.
3.
Opdrachtnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat elke onderaannemer van hem
wordt gedekt door de verzekeringen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel of hij moet voor
hen zelf soortgelijke verzekeringen sluiten en in stand houden.
4.
De verzekeringspolissen van de opdrachtnemer (mede) ten behoeve van de
overeenkomst dienen voorrang te hebben boven de verzekeringen van Groundwater. De
polissen van de opdrachtnemer dienen, voor zover van toepassing, Groundwater te
noemen als medeverzekerde en moeten een verklaring van afstand bevatten van het recht
van subrogatie met betrekking tot vorderingen op Groundwater of haar respectievelijke
functionarissen, personeelsleden en/of vertegenwoordigers. Opdrachtnemer zal geen
verzekeringspolissen die (mede) in verband met de uitvoering van de overeenkomst zijn
gesloten, opzeggen of wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Groundwater.
5.
Ingeval een garantieverzekering is overeengekomen, dient de opdrachtnemer ten
genoegen van Groundwater een dergelijke verzekering voor het ingaan van de
garantietermijn af te sluiten. Het verzekeringscertificaat dient door Groundwater te worden
goedgekeurd, waarbij de garantieverzekering Groundwater als begunstigde dient te
vermelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het originele
verzekeringscertificaat en de originele premiekwitantie dienen ten bewijze onmiddellijk na
ontvangst door de opdrachtnemer aan Groundwater, of een door deze aan te wijzen
notaris, in bewaring te worden gegeven voor de gehele garantietermijn.
6.
De garantieverzekering dient dekking te geven voor alle materiële schade en schade
voortvloeiende uit onjuist aanbrengen van in de overeenkomst beschreven materialen.
7.
Opdrachtnemer is verplicht Groundwater onverwijld op de hoogte te stellen van ieder
ongeval, verlies of schade, alsmede van iedere vordering jegens wie dan ook ingesteld
die verband houdt met uitvoering van de overeenkomst.
8.
Alle beslissingen ten aanzien van in voorgaande leden beschreven verzekeringen en
daaruit voortvloeiende aanspraken waarmee Groundwater zich verenigt, binden ook de
opdrachtnemer.
9.
Groundwater zal het recht hebben de schade die hij lijdt ten gevolge van tekortschieten
van de opdrachtnemer en de schade die ontstaat door de ontbinding, alsook het bedrag
dat hij wegens de uit de ontbinding voortvloeiende verplichting tot terugbetaling van
opdrachtnemer te vorderen heeft, te verrekenen met betalingen, welke ook, die hij aan de
opdrachtnemer schuldig mocht zijn. Elke verplichtingen van Groundwater tot het doen van
betalingen, uit welke hoofde ook, zal zijn opgeschort totdat is vastgesteld welke
schadevergoeding Groundwater van opdrachtnemer heeft te vorderen.
10.
Indien de opdrachtnemer niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet, is Groundwater
gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een garantieverzekering af te
sluiten of de overeenkomst te ontbinden. Groundwater is dan voorts gerechtigd de
daarmee gemoeide kosten en verdere schade op de overeenkomst in te houden.
Artikel 30 Aansprakelijkheid opdrachtnemer
1.
Door overschrijding van de termijn(en) voor uitvoering van (delen van) de overeenkomst
zal de opdrachtnemer in verzuim zijn.
2.
Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie bij oplevering niet voldoet aan de eisen
in (de bijlagen bij) de overeenkomst, dan zal opdrachtnemer in verzuim zijn.
3.
Voor alle aanspraken en vorderingen die door derden, wegens tekortschieten van de
opdrachtnemer of wegens een onrechtmatige daad vanwege de opdrachtnemer,
waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de belastingdienst en de
bedrijfsvereniging, tegen Groundwater mochten worden ingesteld, zal Groundwater
steeds volledig door de opdrachtnemer worden gevrijwaard en schadeloos gesteld.
4.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, waaronder
begrepen boetes, kortingen, bedrijfs-, gevolg- en letselschade, die Groundwater, de bij of
voor hem werkende personen of ondernemingen en derden (waaronder de principaal,
overheid en andere instanties), ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad door, of voor risico van, de opdrachtnemer lijdt en/of zal lijden.
Groundwater heeft het recht alle schade te verhalen op opdrachtnemer, bijvoorbeeld, maar
daartoe niet beperkt, door inhouding op betalingen die Groundwater nog aan de
opdrachtnemer verschuldigd is.
5.
Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een overeenkomst (zijn) aan(ge)gaan
zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele en correcte nakoming van die overeenkomst
en al dat geen daaruit (impliciet) direct en indirect voortvloeit.
Artikel 31 Aansprakelijkheid Groundwater
1.
Iedere aansprakelijkheid van Groundwater, uit welke hoofde dan ook, zal steeds beperkt
zijn tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Groundwater in de gegeven
omstandigheden zal uitkeren.
2.
Onverminderd het in lid 1 bepaalde is Groundwater nimmer aansprakelijk voor enige
indirecte schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of
enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook.
Artikel 32 Recht tot ingrijpen in de uitvoering van de overeenkomst
1.
Indien de uitvoering van de overeenkomst zodanig verloopt, dat de in de overeenkomst
voor de uitvoering van (gedeelten van) de uitvoering van de overeenkomst bepaalde
tijdsduur naar redelijkerwijs te verwachten is zal worden overschreden, of indien de
opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst niet volgens de bepalingen van de
overeenkomst of volgens eisen van goed vakmanschap, goed en deugdelijk werk, uitvoert

2.

3.

4.
5.

of heeft uitgevoerd, is Groundwater gerechtigd daarvan aan de opdrachtnemer schriftelijk
mededeling te doen.
Indien de opdrachtnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van de mededeling als bedoeld
in het voorgaande lid zodanige maatregelen treft, onder mededeling daarvan aan
Groundwater dat binnen een korte termijn de achterstand in tijd zal worden ingehaald en/of
aan de voorgaande genoemde eisen en bepalingen zal worden voldaan, wordt de
opdrachtnemer geacht worden in gebreke te zijn.
Indien de opdrachtnemer in gebreke is in de zin van voorgaande leden heeft Groundwater
het recht, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling nodig zal zijn, in de uitvoering
van de overeenkomst in te grijpen teneinde de uitvoering van de overeenkomst te
bespoedigen of te verbeteren, het zij door inzet van eigen personeel, hetzij door derden in
opdracht van Groundwater. Groundwater zal van het ingrijpen mededeling doen aan de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal dan Groundwater, en door Groundwater bij het
werk betrokken derden, alle gewenste medewerking verlenen waaronder zo nodig het
recht gebruik te maken van materialen, gereedschappen, materieel en dergelijke van de
opdrachtnemer.
De kosten van het ingrijpen komen voor rekening van de opdrachtnemer en zijn
onmiddellijk opeisbaar. Groundwater verliest het recht op schadevergoeding niet als
gevolg van het ingrijpen.
De opdrachtnemer ontleent aan het ingrijpen geen recht op enigerlei vergoeding of
winstderving. Een eventueel ingrijpen door Groundwater laat onverlet het recht de
overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of ontbinden.

Artikel 33 Overmacht
1.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of de in het verkeer geldende opvatting voor
hun rekening komt.
2.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
Artikel 34 Opschorting
1.
Groundwater is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk
op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer. Deze
kennisgeving zal aangeven de datum waarop en het deel van het werk dat wordt
opgeschort. Opdrachtnemer is verplicht het opgeschorte werk onmiddellijk te hervatten op
het tijdstip dat in de schriftelijke opdracht van Groundwater aan de opdrachtnemer tot
hervatting van het werk wordt gesteld.
2.
Aan de opdrachtnemer zullen worden vergoed alle directe kosten en uitgaven waarvan hij
zal kunnen bewijzen dat zij het directe gevolg zijn van de opschorting. Gedurende de
opschorting is de opdrachtnemer gehouden schade en kosten zoveel mogelijk te
beperken, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt door, tijdelijke, inzet van (al dan niet
ingeleend) personeel of materieel op andere projecten.
3.
Groundwater is ten opzichte van de opdrachtnemer of diens onderaannemers niet
aansprakelijk voor schade of winstderving voortvloeiende uit een gehele of gedeeltelijke
opschorting van het werk. De opdrachtnemer vrijwaart Groundwater voor aanspraken uit
dien hoofde.
4.
Indien Groundwater op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden
in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen opschorten, is Groundwater
niet verplicht tot enige schadevergoeding aan de opdrachtnemer, indien achteraf bekend
mocht worden dat het beroep van Groundwater op zijn opschortingsrecht onterecht of niet
rechtsgeldig is geweest.
5.
Als de opschorting langer dan een half jaar heeft geduurd, heeft de opdrachtnemer het
recht het opgeschorte deel van de overeenkomst door middel van een schriftelijke
opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Deze
opzegging verliest haar kracht indien Groundwater binnen een week na ontvangst daarvan
aan de opdrachtnemer heeft meegedeeld dat de opschorting binnen twee maanden zal
worden opgeheven.
6.
De opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst op te schorten, indien en voor zover door de uitoefening van zijn
opschortingsrecht de tijdige uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt.
7.
Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.
Artikel 35 Tussentijdse beëindiging overeenkomst
1.
Groundwater is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen,
tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste dertig dagen door middel van een aangetekend verzonden schriftelijke
mededeling aan de opdrachtnemer. In dat geval heeft de opdrachtnemer recht op
vergoeding zoals hierna in dit artikel wordt genoemd.
2.
In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is Groundwater uitsluitend
gehouden de opdrachtnemer te betalen voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst,
alsmede tot vergoeding van de directe extra kosten en uitgaven waarvan de
opdrachtnemer kan aantonen dat zij ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan.
Groundwater zal alsdan nooit gehouden zijn tot vergoeding van schade, vergoeding van
gederfde winst en/of gemiste dekking van algemene kosten.
3.
In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is
opdrachtnemer verplicht alle volledig bijgewerkte bescheiden, tekeningen enz. die op het
werk
betrekking
hebben,
bij
Groundwater
in
te
leveren.
Voorts zal hij op de eerste aanzegging van Groundwater alle werktuigen, hulpmiddelen en
ongebruikte voorraden van het terrein verwijderen en deze in goede staat terugbrengen,
bij gebreke waarvan Groundwater het recht heeft zulks te doen op kosten van de
opdrachtnemer.
Artikel 36 Ontbinding
1.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is
Groundwater gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling, geheel of
gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
·
indien de opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens
Groundwater niet, niet tijdig of niet behoorlijk of op andere wijze nakomt;
·
indien de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door onderaannemers
laat uitvoeren zonder daartoe een voorafgaande schriftelijke toestemming van
Groundwater te hebben gekregen of indien de opdrachtnemer enig deel van de
overeenkomstdoor onderaannemers laat uitvoeren buiten de daarvoor in de
schriftelijke toestemming van Groundwater gestelde grenzen;
·
bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde
tijdstippen van (gedeeltelijke) aanvang of oplevering van de overeenkomst, of
van overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtnemer zijn
verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar uitsluitend oordeel
van Groundwater de uitvoering van de overeenkomst onvoldoende voortgang
vindt;
·
indien tegen de opdrachtnemer een faillissementsaanvrage wordt ingediend,
deze zelf het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling heeft aangevraagd, surséance van betaling wordt
verleend, overgaat tot liquidatie (van een gedeelte) van zijn onderneming, een
akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt of op enige andere wijze insolvabel blijkt;
·
indien naar het oordeel van Groundwater nakoming van de overeenkomst door
opdrachtnemer ten gevolge van overmacht onredelijk bezwaarlijk is;
·
indien de hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd of geschorst;
·
indien de zeggenschap in de onderneming van de opdrachtnemer op een ander
overgaat, tenzij de opdrachtnemer aannemelijk maakt dat de uitvoering van de
overeenkomst daarvan geen bezwaar ondervindt.
2.
Indien de opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan hun
betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient de opdrachtnemer
binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan, Groundwater
daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer jegens
Groundwater van rechtswege in verzuim is. Groundwater is alsdan gerechtigd zonder dat
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enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
Ingeval van ontbinding als bedoeld in dit artikel is Groundwater nimmer tot enige vorm van
schadevergoeding gehouden. De opdrachtnemer is gehouden Groundwater te vrijwaren
ter zake van vorderingen van derden die ten gevolge de ontbinding ontstaan.
Ingeval van ontbinding heeft Groundwater, wat betreft de niet geleverde zaken/het niet
verrichte deel van de overeenkomst, alsmede voor dat deel van de overeenkomst dat
reeds is uitgevoerd maar waarvan als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst
geen doeltreffend gebruik kan worden gemaakt, de volgende rechten:
·
recht op vergoeding door de opdrachtnemer van de extra kosten, die
Groundwater moet maken voor (hernieuwde) aanschaf van niet geleverde zaken
of een redelijke vervanging van zaken, die niet door Groundwater ontvangen
en/of behouden zijn;
·
recht om aan de opdrachtnemer voor diens rekening en risico de zaken terug te
zenden die reeds waren geleverd en het recht op restitutie van betalingen, die
Groundwater in dat kader heeft gedaan;
·
het recht om voor rekening van de opdrachtnemer de volgens de overeenkomst
nog te verrichten werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
Eventuele vorderingen, die Groundwater in deze gevallen op de opdrachtnemer mocht
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
De voorgaande bepalingen van deze voorwaarden, waaronder de voorgaande leden van
dit artikel, laten onverlet de vorderingen die Groundwater ter zake van tekortschieten door
de opdrachtnemer aan het gemene recht zou kunnen ontlenen, waaronder maar daartoe
niet beperkt schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 37 Kosten
Alle kosten die Groundwater naar zijn oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter
uitoefening van zijn rechten, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de
opdrachtnemer.
Artikel 38 Correspondentie
Indien de opdrachtnemer wil corresponderen over verschillende overeenkomsten, dan kan
de opdrachtnemer dit alleen doen door voor iedere overeenkomst een afzonderlijke brief
of telefax te sturen met vermelding van de door Groundwater gehanteerde omschrijving
van de overeenkomst en voor wie de brief bestemd is. Correspondentie waarop meerdere
overeenkomsten staan aangeduid, met onvolledige aanduiding en/of waarin meerdere
overeenkomsten worden behandeld, zullen door Groundwater om administratieve
redenen niet in behandeling worden genomen.
Artikel 39 Toepasselijk recht
Op de verhouding tussen partijen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeenkomen.
Artikel 40 Wetten en Voorschriften
1.
De opdrachtnemer verplicht zich alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en
bepalingen (al dan niet voortvloeiende uit de hoofdovereenkomst), voor zover betrekking
hebbend op het door de opdrachtnemer uit te voeren deel van de overeenkomst, na te
leven en in acht te nemen. Extra kosten ten gevolge van wijziging van wet- of regelgeving
na het tot stand komen van de overeenkomst komen geheel en al voor rekening van de
opdrachtnemer.
2.
De opdrachtnemer is gehouden al zijn verplichtingen tegenover de door de
opdrachtnemer, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, aangestelde en/of
ingeschakelde, al dan niet ingeleende, werknemers te allen tijde stipt na te komen.
Tegenover Groundwater is de opdrachtnemer gehouden steeds stipt te voldoen aan zijn
wettelijke verplichting tot afdracht van loonbelasting en sociale premies ten behoeve van
de, al dan niet ingeleende, werknemers die door opdrachtnemer ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst zijn aangesteld of ingeschakeld.
Artikel 41 Geschillenbeslechting
1.
Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.
2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Groundwater en de opdrachtnemer zullen, met uitsluiting van de gewone rechter, worden
beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de statuten van die
Raad, zoals deze op de dag van aanvaarding of bevestiging van de overeenkomst door
(de principaal aan) Groundwater gelden/golden. In afwijking van het hiervoor gestelde is
Groundwater immer bevoegd een geschil te laten beslechten door de instantie als bepaald
in de eventuele hoofdovereenkomst.
3.
Groundwater is los daarvan bevoegd geschillen tot € 50.000,-- aanhangig te maken bij de
Rechtbank te Rotterdam, tenzij de principaal en/of de opdrachtnemer, over een zelfde of
daarmee verband houdend geschil, al een arbitrage overeenkomstig lid 2 heeft
aangespannen en de principaal en/of de opdrachtnemer Groundwater daarvan tijdig en
naar behoren schriftelijk heeft ingelicht.
Artikel 42 Leesbaarheid en Overleving
1.
De in deze voorwaarden opgenomen nummering en titels van artikelen, nummering van
paragrafen en andere leestekens dienen uitsluitend ter bevordering van de leesbaarheid.
Zij maken geen deel uit van deze voorwaarden.
2.
Delen van de voorwaarden van overeenkomsten tussen Groundwater en opdrachtgever
die naar hun aard geacht kunnen worden langer in stand te blijven dan de overeenkomst,
zullen na beëindiging van de overeenkomst als zelfstandige verbintenissen tussen partijen
voortduren. Dit geldt in ieder geval voor de artikelen 5 tot en met 8, 25 en 42.
Artikel 43 Contact Groundwater
Groundwater, Groundwater Technology B.V., is gevestigd en kantoorhoudende te 3047
AN Rotterdam aan de Sheffieldstraat 13. Voor overige gegevens zie: www.gtbv.nl.
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen elkaar onverwijld berichten in geval van wijziging
in adres, telefoonnummers, e-mailadressen etc.
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