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Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en 

overeenkomsten waarbij Warmte Netwerk Westland C.V., gevestigd in Poeldijk en ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel onder nummer 82770344 (hierna: "WNW") optreedt als opdrachtgever of 
(in)koper van door haar of vanwege haar opgedragen werkzaamheden en/of leveringen en in het kader 
daarvan voortvloeiende prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.  

1.2  In het geval dat één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken of nietig 
mocht worden verklaard, blijft de overeenkomst waar deze deel van uitmaken en de daarop van 
toepassing zijnde voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand, en zullen de betrokken partijen 
de betreffende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling in de geest van de niet geldige 
bepaling. 

1.3  Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de wederpartij van WNW (hierna: 
"Opdrachtnemer") dan wel van enige brancheorganisatie, zijn niet van toepassing op de overeenkomst 
tussen WNW en Opdrachtnemer en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. WNW en 
Opdrachtnemer(s) worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”. 

1.4  Onder opdrachten en/of overeenkomsten wordt in de zin van deze Algemene Voorwaarden verstaan: 
   - koopovereenkomsten; 
   - huurovereenkomsten; 
   - raamovereenkomsten; 
   - overeenkomsten van dienstverlening; 
   - opdrachten voor de levering van goederen en/of materialen, en/of 
   - opdrachten voor de uitvoering van werkzaamheden. 
1.5   De brochure ”Afspraken rond Veiligheid & Gedrag Warmte”, zijn de bij WNW geldende voorschriften 

met betrekking tot aanwezigheid, veiligheid en milieu en maken integraal deel uit van deze Algemene 
Voorwaarden. De brochure ligt ten kantore van WNW ter inzage en is tevens te downloaden op de 
website van WNW (https://www.warmtenetwerkwestland.nl) 

 
Artikel 2 Totstandkoming en duur van de overeenkomst 
2.1   Alle prijsaanvragen geschieden schriftelijk en de daarbij door WNW verstrekte documenten maken 

hiervan deel uit. Offertes dienen volledig in overeenstemming te zijn met de prijsaanvraag. Indien de 
Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht geldt deze als een onherroepelijk aanbod. WNW is niet 
gehouden offertekosten te vergoeden. 

2.2  WNW is niet gehouden aan de laagste aanbieder te gunnen als in concurrentie is aangeboden. Indien 
de opdracht niet wordt gegund, dienen alle door of namens WNW verstrekte documenten per 
omgaande te worden teruggezonden. 

2.3   WNW is slechts gebonden na een schriftelijke bestelling of opdracht. Deze schriftelijke bestelling is 
bindend voor de Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer WNW niet binnen één week na datering 
daarvan, schriftelijk bericht dat Opdrachtnemer zich niet wenst te binden, onder opgave van redenen.  

2.4  WNW kan een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde zonder 
opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, 
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

 
Artikel 3 Prijzen en leveringen 
3.1  De door Partijen overeengekomen prijzen/tarieven zijn: 
   - in Euro´s, inclusief alle kosten, belastingen en accijnzen, met uitzondering van omzetbelasting (BTW). 
   - gebaseerd op levering van goederen DDP (“delivery duty paid”, laatste versie ICC Incoterms) op een 

door WNW aangegeven afleveradres. 
  - vast voor de duur van de overeenkomst en kunnen niet worden herzien. 

  Van het hiervoor bepaalde wordt slechts afgeweken, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk 
tussen Partijen is overeengekomen. 

https://www.warmtenetwerkwestland.nl/


 
3.2  Levering van goederen vindt DDP (Delivery Duty Paid, laatste versie ICC Incoterms) plaats op een door  
  WNW aangegeven afleveradres en op de tussen Partijen overeengekomen leveringsdatum. 
 
Artikel 4 Facturatie en betaling 
4.1  Facturen dienen in enkelvoud, onder vermelding van de juiste factuurgegevens, te worden aangeleverd. 
4.2  Facturatie geschiedt niet eerder dan na de volledige uitvoering van de bestelling of opdracht 

aanvaarding van de geleverde diensten, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen. 
4.3  Betaling geschiedt binnen 30 (kalender)dagen na de datum van ontvangst en goedkeuring door WNW 

van de factuur. Op de pakbon en factuur dient het opdrachtnummer te zijn vermeld. Een factuur dient 
uiterlijk 90 (kalender)dagen na volledige uitvoering van de overeenkomst te zijn verstrekt. 

4.4   In geval van betwisting door WNW van enige factuur zal de Opdrachtnemer in staat dienen te zijn de 
betreffende factuur te onderbouwen (bijvoorbeeld door middel van, maar niet beperkt tot, deugdelijk 
ingevulde en afgetekende urenstaten), bij gebreke waarvan WNW gerechtigd is de betaling van de 
betreffende factuur op te schorten totdat deze naar het oordeel van WNW voldoende is onderbouwd 
door de Opdrachtnemer.  

4.5  WNW en de Opdrachtnemer zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW registratienummer 
te verstrekken alsmede terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. 

4.6  Facturen die naar WNW verstuurd worden na het verlopen van een periode van zes (6) maanden na 
volledige uitvoering of oplevering worden niet meer aanvaard door WNW en bij het einde van deze 
periode zal de Opdrachtnemer het recht op betaling van dergelijke facturen verliezen. 

 
Artikel 5 Kwaliteit, prestatie en uitvoering 
5.1  De door de Opdrachtnemer te leveren prestaties, werken, producten en/of diensten dienen te voldoen 

aan de  door WNW verstrekte omschrijving en/of specificatie en voorts aan de redelijke verwachting die 
WNW mag hebben voor wat betreft eigenschappen, kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de te 
leveren goederen en/of diensten en vakmanschap en geschiktheid van door de Opdrachtnemer 
ingeschakelde personen. Steeds zullen de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid en 
alle relevante wettelijke en andere toepasselijke regelgeving, alsmede vereiste vergunningen in acht 
worden genomen. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat bij werk op/in de locaties van WNW het door haar 
ingezette personeel / de namens haar ingeschakelde derden, de Nederlandse of Engelse taal machtig 
zijn, hetzij een toezichthouder/verantwoordelijke aanwezig is die de Nederlandse of Engelse taal 
machtig is. 

5.2  WNW is bevoegd verwijdering, en zo snel als redelijkerwijs mogelijk vervanging, te eisen van personeel 
dat naar het redelijk oordeel van WNW niet voldoet aan de eisen zoals verwoord in artikel 5.1, dan wel 
enig ander onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, dan wel de algemeen of zijdens WNW van 
toepassing verklaarde (veiligheids)voorschriften en reglementen. 

5.3  Te leveren producten en/of diensten dienen te voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke normen en 
eisen en andere overheidsbepalingen ten tijde van levering en moeten bij levering zijn voorzien van een 
deugdelijke verpakking, juiste etikettering en een in de Nederlandse of Engelse taal gestelde 
gebruiksaanwijzing of instructieboek. 

5.4  De prestaties dienen te worden geleverd c.q. uitgevoerd overeenkomstig het door WNW afgegeven 
levering- of uitvoeringschema. Door overschrijding van de levertijd of de uitvoeringstermijn, die voor de 
prestaties gesteld zijn, zal de Opdrachtnemer zonder meer in verzuim zijn. 

5.5  Ingeval van aanneming van werk, zal bij overschrijding van de overeengekomen opleverdatum  
  de Opdrachtnemer een boete verschuldigd zijn ter grootte van tien (10) procent van de aanneemsom 

per week, onverminderd het recht van WNW om nakoming en schadevergoeding te vorderen. 
5.6  De Opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel dragen er zorg voor dat bij de uitvoering 
  van de overeenkomst de bedrijfsvoering van WNW zo min mogelijk wordt verstoord. De Opdrachtnemer 

en het door hem ingezette personeel en ingezette derden zijn verplicht redelijke aanwijzingen van 
WNW, gericht op het beperken van overlast en storingen in de bedrijfsvoering, op te volgen. 

5.7  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer er voor zorgdragen dat deze: 
  • zodanig plaatsvindt dat de gezondheid en veiligheid van personeel van WNW, de Opdrachtnemer, 

onderaannemers en ingeschakelde derden, niet in gedrang komt;   
  • geen milieuschade wordt veroorzaakt en de impact op het milieu zo laag mogelijk is;  



 
  • hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen, en 
  • de locatie en materialen van WNW, Opdrachtnemer, onderaannemers en derden, niet beschadigen. 
 
Artikel 6 Veiligheids- en milieuvoorschriften 
6.1  Opdrachtnemer zal in opdracht van WNW uit te voeren werkzaamheden veilig (doen) uitvoeren, en in 

overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften, uit hoofde van wet, regelgeving, 
vergunningen/toestemmingen en uit hoofde van de brochure ”Afspraken rond Veiligheid & Gedrag” en 
het “Reglement Derden”, waarin WNW haar geldende voorschriften met betrekking tot aanwezigheid, 
veiligheid en milieu heeft vastgelegd en die ook onderdeel zijn van deze Algemene Voorwaarden.   

6.2  De Opdrachtnemer verklaart dat de door de Opdrachtnemer afgeleverde producten geen materialen of 
stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid dan wel verboden zijn krachtens de Nederlandse 
milieuwetgeving. 

6.3  De Opdrachtnemer dient alle voorschriften als bedoeld in dit artikel schriftelijk en mondeling ter kennis 
te brengen aan het voor hem werkende personeel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, 
leveringen en/of dienstverlening. 

6.4  De Opdrachtnemer verplicht zich te melden, op eerste verzoek van WNW, welke maatregelen hij heeft 
getroffen in het kader van een milieumanagementsysteem inzake eventuele milieurisico´s bij de 
productie, verwerking en montage van de producten of andere te leveren of ter beschikking gestelde 
producten. 

 
Artikel 7 Informatieplicht 
7.1  Indien in de prijsaanvraag of overeenkomst onverhoopt noemenswaardige fouten of 

omissies/onvolledigheden voorkomen, dient de Opdrachtnemer deze ter correctie aan WNW mede te 
delen alvorens over te gaan tot aanbieding danwel de fabricage of levering van goederen of diensten 
danwel uitvoering van het werk. Indien de Opdrachtnemer dit nalaat, zijn de eventuele gevolgen voor 
zijn rekening.  

7.2  De Opdrachtnemer is gehouden om WNW terstond, schriftelijk, te informeren omtrent iedere 
omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst nadelig kan beïnvloeden, inclusief een toelichting 
omtrent de mogelijke gevolgen voor de overeenkomst. Hieronder wordt in ieder geval ook begrepen 
een omstandigheid die (mogelijk) een prijsverhoging van de producten en/of diensten tot gevolg heeft. 

7.3  WNW is gerechtigd om, indien zij op grond van deze informatie of op andere redelijke gronden 
vermoedt dat er sprake is van een omstandigheid die nakoming van de overeenkomst nadelig kan 
beïnvloeden of verhinderen, alle geëigende maatregelen te nemen, dan wel wijziging van de 
overeenkomst te verlangen of deze te beëindigen, zonder dat de Opdrachtnemer enig recht op 
schadevergoeding toekomt. 

7.4  De Opdrachtnemer dient in geval van werkzaamheden bij WNW de uitvoerenden op voorhand in kennis 
te stellen van de door WNW gehanteerde reglementen ten aanzien van onder andere veilig werken, 
welke zijn kenbaar gemaakt en/of in deze Algemene Voorwaarden genoemd, en alle daaruit 
voortvloeiende verplichtingen; zulks laat onverlet dat Opdrachtnemer eventuele wettelijke en andere 
verplichtingen (zoals uit hoofde van vergunningen) na dient te komen. 

7.5  De Opdrachtnemer zal steeds terstond (i) (veiligheids-) incidenten of “bijna incidenten” schriftelijk dan 
wel per e-mail melden bij WNW, en (ii) meewerken aan een evaluatie ter gelegenheid van beëindiging 
of afronding van de opdracht. 

 
Artikel 8 Aflevering, keuring en risico- en eigendomsovergang  

8.1.  Het eigendom van de geleverde zaken gaat op WNW over bij aflevering, tenzij deze reeds bij WNW 
berustte. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen kan ook een eventueel eerder moment van 
geheel of gedeeltelijk van betalen, als moment van eigendomsovergang worden aangemerkt. 

8.2  WNW is bevoegd de door de Opdrachtnemer afgeleverde producten of geleverde diensten te keuren 
binnen een redelijke termijn na aflevering dan wel binnen een redelijke termijn na installatie, montage, 
assemblage, inbedrijfstelling of andere krachtens de opdracht uitgevoerde werkzaamheden. Indien 
expliciet schriftelijk overeengekomen kan keuring ook elders plaatsvinden. 



 
8.3. WNW is gerechtigd te allen tijde – mitsdien ook tussentijds – te (doen) inspecteren, (doen) testen, 

(doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar de betrokken producten zich bevinden 
of de betrokken diensten worden verricht. 

8.4. In geval van afkeuring van de afgeleverde producten en/of geleverde diensten, zal WNW de 
Opdrachtnemer daarvan in kennis stellen. 

8.5. Het eigendom en het risico van de geleverde/geïnstalleerde producten, gaat op WNW over nadat zij 
deze producten heeft goedgekeurd dan wel, indien WNW niet onmiddellijk bij aflevering tot keuring 
overgaat, na de periode die benodigd is om binnen een redelijke bedrijfsvoering een dergelijke keuring 
te verrichten. 

8.6. In het geval van afkeuring door WNW van de afgeleverde/geïnstalleerde producten, blijft het eigendom 
en het risico daarvan bij de Opdrachtnemer berusten. Het risico ten aanzien van de producten zal 
uitdrukkelijk niet op WNW zijn overgegaan. 

8.7. Een goedkeuring door WNW dan wel, wanneer WNW niet tot een keuring is overgegaan, het verstrijken 
van de in artikel 8.2 bedoelde redelijke termijn zonder dat WNW de producten heeft afgekeurd, laat 
mogelijke aanspraken van WNW, anders dan aanspraken ten aanzien van duidelijk waarneembare 
gebreken aan de geleverde producten, onverlet. 

8.8. In het geval van afkeuring van de producten is WNW gerechtigd deze op kosten van de Opdrachtnemer 
terug te zenden dan wel onder haar te houden tot de Opdrachtnemer aan WNW nadere instructies 
heeft gegeven hoe met betrekking tot de afgekeurde producten te handelen. Alle door WNW in 
redelijkheid als gevolg van de afkeuring van de producten te maken kosten dienen door de 
Opdrachtnemer aan WNW te worden vergoed. Eventuele opslag van de afgekeurde producten 
geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 
Artikel 9 Garantie 
9.1  De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren producten minimaal voldoen aan de specificaties, en 

beschikken over die eigenschappen welke zijn overeengekomen of wat redelijkerwijs van de producten 
verwacht mag worden, vrij van gebreken, geschikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en voldoen 
aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van veiligheids- en 
kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van het sluiten en of tijdens de looptijd van de 
overeenkomst. 

9.2  In het geval van enige inbreuk op het lid 1 van dit artikel vermelde is de Opdrachtnemer aansprakelijk 
voor: 

  - (naar keuze van WNW) het herstel, de aanpassing of de vervanging van de geleverde zaken en/of 
gebrekkige dienst/werkzaamheden; 

  - het uitvoeren van alle werkzaamheden, nodig voor het openleggen, verwijderen, verwerven en het 
opnieuw installeren en monteren voor zover noodzakelijk. 

9.3  Voor het vervangen van zaken gelden de garantievoorwaarden en de garantieduur van hernieuwde 
(op)levering, mitsdien als ware het nieuw geleverd. 

9.4  Mochten er tijdens de looptijd van de overeenkomst aanpassingen c.q. verbeteringen nodig blijken te 
zijn in verband met de veiligheid of betrouwbaarheid van de producten of omdat de Opdrachtnemer de 
eisen van WNW niet juist heeft geïnterpreteerd, dan verplicht de Opdrachtnemer zich deze op eigen 
kosten zo snel mogelijk aan te brengen, echter niet eerder dan na de schriftelijke toestemming daartoe 
van WNW. De aldus aangepaste c.q. verbeterde producten mogen pas worden geleverd nadat WNW de 
producten heeft geaccepteerd c.q. goedgekeurd. 

9.5  In het geval dat de Opdrachtnemer de in dit artikel vermelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is 
WNW gerechtigd deze aanpassingen c.q. verbeteringen voor rekening van de Opdrachtnemer door 
derden te (laten) verrichten. Op deze door derden verrichtte aanpassingen c.q verbeteringen blijven de 
bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht. 

 
 
 
 
 
 



 
    Artikel 10 Personeel en ketenaansprakelijkheid 

10.1  Onverminderd het hierna bepaalde, zal de Opdrachtnemer tijdig voorafgaand aan de start een lijst met 
de werkzaamheden betrokken personen aan WNW doen toekomen. Personeel van de Opdrachtnemer 
dient zich te allen tijde te kunnen identificeren. WNW kan hieromtrent nadere voorschriften stellen. 
Onder personeel van de Opdrachtnemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden dienen mede te 
worden begrepen, derden die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden 
betrokken.  

10.2 Indien en voor zover er aan WNW personeel ter beschikking wordt gesteld en/of er sprake is van 
aanneming in de zin van de Invorderingswet 1990 en/of de Coördinatiewet Sociale Verzekering en/of 
overeenkomstige respectievelijke vergelijkbare wetgeving geldt het volgende:  

• de Opdrachtnemer is verplicht te beschikken over en steeds op eerste verzoek van WNW ter inzage 
of in kopie te verstrekken van: 

  1) een geldig inschrijvingsbewijs bij een Bedrijfsvereniging;  
  2) de vestigingsvergunning, voor zover vereist; 
  3) de loonstaten;  
  4) een recente schone verklaring inzake de nakoming van verplichtingen als verstrekt door de 

Bedrijfsvereniging en/of de ontvanger als bedoeld in de coördinatiewet Sociale Verzekeringen resp. de 
Invorderingswet.  

  5) Geldig certificaat VCA of VCU van de door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk 
ingeschakelde werknemers of andere ingeschakelde personen 

  6) Recente veiligheidsstatistiek en of veiligheidsplan lopende jaar 
  7)Geldige verzekeringspolis aansprakelijkheid 
  8) Indien sprake van een Nederlands uitzendbureau en/of (onder)aannemer; indien van toepassing een 

geldig certificaat NEN4400-1 of gelijkwaardig bewijs dat aan deze norm wordt voldaan 
  9) Indien sprake van een buitenlands uitzendbureau en/of (onder)aannemer; indien van toepassing een 

geldig certificaat NEN4400-2 of gelijkwaardig bewijs dat aan deze norm wordt voldaan. 

• op eerste verzoek van WNW ter hand te stellen:  
1) een volledige staat met namen en adressen en BSN-nummers van de door de Opdrachtnemer bij de 
uitvoering van het werk ingeschakelde werknemers of andere bij de uitvoering van de overeenkomst 
ingeschakelde personen;  

  2) weekrapporten volgens een door WNW vast te stellen model.  
10.3 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de werknemers of andere bij de uitvoering van het 

werk ingeschakelde personen, beschikken over een passende werkvergunning en zich op ieder gewenst 
moment deugdelijk kunnen legitimeren. De Opdrachtnemer verstrekt WNW op eerste verzoek kopie 
van de tewerkstellingsvergunningen. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart WNW voor 
een eventuele boete opgelegd aan WNW wegens het niet nakomen van de Wav of overeenkomstige 
regelgeving. 

10.4 De Opdrachtnemer dient zijn verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en 
loonbelasting/loonheffing stipt te voldoen en de toepasselijke CAO na te leven.  

10.5 WNW is gerechtigd om de door de Opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringen en loonbelasting/loonheffing te betalen op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van 
de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is verplicht een G-rekening te hebben geopend, de ter zake 
toepasselijke voorschriften na te leven en WNW op eerste verzoek een kopie ter hand te stellen.  

10.6 Alle facturen van de Opdrachtnemer dienen te voldoen aan de bij of krachtens de daaraan door de wet 
te stellen eisen en daarbij tevens aan te geven welk gedeelte van het gefactureerde bedrag op de G-
rekening of, dit ter keuze aan WNW, rechtstreeks bij de ontvanger dient te worden gestort.  

10.7  De Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte afdracht van verplichte premies en verplichte sociale 
lasten.  

10.8 WNW wordt hierbij door Opdrachtnemer volledig gevrijwaard voor aanspraken van derden wegens het 
niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Indien WNW zou worden aangesproken 
op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid zal WNW gerechtigd zin dergelijke vorderingen te verhalen 
op de Opdrachtnemer en zal WNW gerechtigd zijn de door WNW betaalde bedragen te verrekenen met 
vorderingen die de Opdrachtnemer jegens WNW, uit welken hoofde ook, heeft.  



 
10.9 Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is WNW te allen tijde 

gerechtigd om betalingen op te schorten in het geval de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde 
van dit artikel niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.  

 
Artikel 11 Terreinen en hulpmiddelen 
11.1  Werknemers van de Opdrachtnemer werken, ook op locaties van de WNW, voor eigen rekening en risico 

van de Opdrachtnemer.  
11.2 De Opdrachtnemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van omstandigheden op het terrein en in 

gebouwen waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die de uitvoering van de 
overeenkomst kunnen beïnvloeden. 

11.3  Vertraging in de uitvoering van werkzaamheden als gevolg van omstandigheden waarvan de 
Opdrachtnemer zich niet tijdig van op de hoogte heeft gesteld, komt geheel voor rekening en risico van 
de Opdrachtnemer. 

11.4  De Opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel zijn slechts na voorafgaande schriftelijke 
toestemming daartoe van WNW, gerechtigd zich op terreinen van WNW te begeven. 

11.5 De Opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel dragen er zorg voor dat bij de uitvoering van 
de overeenkomst de bedrijfsvoering van WNW zo min mogelijk wordt verstoord. 

11.6  De Opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel zijn verplicht redelijke aanwijzingen van WNW, 
gericht op het beperken van overlast en storingen in de bedrijfsvoering op te volgen. 

11.7  De Opdrachtnemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van ten aanzien van het terrein geldende 
voorschriften en reglementen, onder meer ter zake de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften en 
milieuaspecten, en zich overeenkomstig deze voorschriften te gedragen. 

11.8 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het door hem ingezette personeel van de desbetreffende 
voorschriften op de hoogte zal zijn en zich dienovereenkomstig zal gedragen. 

11.9  Op verzoek zal WNW de in de vorige alinea bedoelde voorschriften en reglementen aan de 
Opdrachtnemer opnieuw ter beschikking stellen. 

11.10 Indien Opdrachtnemer (of het door haar ingezette personeel en/of door haar ingeschakelde derden) 
zich niet houdt aan de door WNW opgelegde veiligheidsvoorschriften waaronder in ieder geval wordt 
verstaan het werken zonder werkvergunning, het betreden van besloten ruimtes zonder de aanvullende 
voorschriften in acht te nemen, het niet correct gebruiken van of het gebruiken van ongekeurd 
materiaal, apparatuur of gereedschap, het op de werkplek achterlaten van (rest)materialen, en/of geen 
gebruik maken van de PBM’s die zijn voorgeschreven, is Opdrachtnemer in overtreding en ontvangt 
Opdrachtnemer van WNW een schriftelijke waarschuwing. Indien Opdrachtnemer vervolgens opnieuw 
de door WNW opgelegde veiligheidsvoorschriften niet naleeft, verbeurt Opdrachtnemer aan WNW een 
direct opeisbare boete van EUR 1.000,-- (duizend euro) voor iedere volgende overtreding, oplopend tot 
een maximum van het hoogste bedrag van één van de volgende twee bedragen: a) EUR 3.000,-- of b) 
1% van de contractwaarde. Deze boete laat onverminderd het recht van WNW om nakoming van 
voornoemde verplichtingen te vorderen, alsmede eventuele schade ten gevolge van dit toerekenbaar 
tekortschieten van Opdrachtnemer op Opdrachtnemer te verhalen indien het schadebedrag hoger is. 
Indien een overtreding door Opdrachtnemer van door WNW opgelegde veiligheidsvoorschriften leidt 
tot een boete bij WNW, opgelegd door een daartoe gerechtigde instantie (zoals bijvoorbeeld de 
Arbeidsinspectie) is WNW gerechtigd deze boete zonder nadere waarschuwing direct in rekening te 
brengen bij Opdrachtnemer. 

11.11 Opdrachtnemer kan WNW verzoeken bij de  uitvoering van de overeenkomst gebruik te mogen maken 
van hulpmiddelen en werktuigen van WNW. De wijze en het gebruik van de hulpmiddelen en 
werktuigen, ook op locaties van WNW,  is geheel voor risico van Opdrachtnemer.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1  De Opdrachtnemer is, voor zover rechtens mogelijk, aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade 
van welke aard dan ook, die voortkomt uit de uitvoering van de overeenkomst, bedrijfsschade 
daaronder begrepen, evenals schade berokkend aan (personeel van) WNW, aan derden of aan 
eigendommen van (personeel van) WNW. De Opdrachtnemer zal WNW vrijwaren tegen elke vordering 
van derden die voortkomt uit de uitvoering van de overeenkomst of welke direct of indirect het gevolg 
is van gebreken aan door de Opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten of door een niet, niet 
tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een product en/ of dienst, ongeacht een eventuele 
medeschuld van derden. 

12.2  De Opdrachtnemer is gehouden zich tegen bovenstaande aansprakelijkheid voor een voldoende bedrag 
te verzekeren en zal op eerste aanvraag van WNW de door hem afgesloten polissen ter inzage geven. 

 
Artikel 13 Privacy 
  Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij in het kader van aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en 

overeenkomsten zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens conform de geldende privacywet- en 
regelgeving. Indien door Partijen in het kader van de overeenkomst, persoonsgegevens worden 
uitgewisseld zullen Partijen passende en conform de geldende privacywet- en regelgeving afspraken 
maken over de omgang met deze persoonsgegevens. 

 
Artikel 14 Tekortkoming 
14.1 De Opdrachtnemer is in gebreke indien hij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichting uit hoofde 

van de overeenkomst , daaronder ook begrepen de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, 
voldoet. WNW zal de Opdrachtnemer een redelijke termijn bieden om de Overeenkomst alsnog 
deugdelijk na te komen. Indien de  Opdrachtnemer na afloop van deze termijn nog steeds niet aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtnemer in verzuim. 

14.2.    leder verzuim van de Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst geeft WNW het recht om 
naar eigen keuze, ongeacht de ernst van het verzuim en onverminderd de andere rechten van WNW in 
verband met het verzuim, zoals het recht op aanvullende schadevergoeding: 

             - de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden; 
             - de Opdrachtnemer te verplichten de ondeugdelijk verrichte prestatie geheel of gedeeltelijk ongedaan 

te maken en opnieuw uit te voeren; 
             - de door de Opdrachtnemer ondeugdelijk geleverde prestatie voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer ongedaan te maken en deze door een derde alsnog te laten uitvoeren, hetzij geheel, 
hetzij voor een gedeelte. 

 
Artikel 15 Opzegging en ontbinding  
15.1  WNW heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen (hierna: ontbinden) door middel van 
een schriftelijke kennisgeving van beëindiging gericht aan Opdrachtnemer zonder voorafgaande 

ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd eventuele 

verder aan WNW toekomende rechten, in geval van: 
-  surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtnemer; 
- beslag op een belangrijk deel van bedrijfseigendommen of zaken van Opdrachtnemer bestemd 

voor de uitvoering van de overeenkomst; 
- stillegging of liquidatie van de onderneming van het bedrijf van Opdrachtnemer, of 
-  Opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, welke van zo een wezenlijk 

belang is dat van WNW de (ongewijzigde) handhaving van de Overeenkomst in redelijkheid niet 
kan worden verlangd en de Opdrachtnemer nalatig blijft deze verplichting na te komen. 

15.2  Bij ontbinding door WNW heeft WNW het recht om betalingen op te schorten en voorts om de 
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtnemer 
aan derden op te dragen. 

15.3  Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief. 
15.4  Alle kosten inzake herstel van aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 



 
 
Artikel 16 Industriële eigendomsrechten 
16.1  De Opdrachtnemer staat er voor in dat (het gebruik van) geleverde producten en/of diensten geen 

inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom of overige rechten van derden. 
De Opdrachtnemer zal WNW vrijwaren tegen aanspraken van derden. 

16.2  Wanneer door een derde tegen WNW een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot erkenning 
van een recht waarmee het product niet belast had mogen zijn, is de Opdrachtnemer voor de daaruit 
voortvloeiende schade aansprakelijk en gehouden in het geding te komen om de belangen van WNW 
(mede) te verdedigen. 

16.3  WNW heeft het recht om uitvoering van de overeenkomst direct op te schorten zodra een derde te 
kennen geeft dat op een aan hem toekomend recht inbreuk wordt gemaakt. 

16.4  Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, etc., die door WNW 
worden verstrekt of in bestelling/opdracht van WNW of in verband daarmee door of vanwege de 
Opdrachtnemer worden gemaakt en de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking 
daartoe komen uitsluitend toe aan WNW, die ook als maker en ontwerper zal worden aangemerkt, alles 
ongeacht of één en ander separaat aan WNW in rekening wordt gebracht. Voor zover nodig worden de 
betreffende rechten hierdoor overgedragen aan WNW door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal 
voorts al datgene doen dat nodig of dienstig is om WNW gerechtigd te doen zijn als hier bedoeld. 

 
Artikel 17 Inzet van en overdracht aan derden 
17.1 De Opdrachtnemer mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder vorderingen op 

WNW niet, geheel noch gedeeltelijk, aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming daartoe van WNW. Deze heeft het recht aan haar toestemming voorwaarden te 
verbinden. 

17.2  Het is de Opdrachtnemer verboden zonder schriftelijke toestemming daartoe van WNW de uitvoering 
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden, dan wel 
gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten. 

17.3  Een door WNW gegeven schriftelijke toestemming tot onderaanneming ontslaat de Opdrachtnemer niet 
van enige verplichting of aansprakelijkheid uit de overeenkomst. 

17.4 Geen enkele overeenkomst van onderaanneming, opdracht of andere overeenkomst, aangegaan door 
de Opdrachtnemer kan een contractuele relatie vestigen tussen WNW en de 
onderaannemer/opdrachtnemer of andere wederpartij. 

 
Artikel 18  Overmacht 
18.1 Partijen zijn over en weer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet-toerekenbaar 

tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst indien onomstotelijk vast staat: 
  - dat het tekortschieten direct is toe te schrijven aan een gebeurtenis waarop de tekortschietende partij 

geen invloed kon uitoefenen én dat redelijkerwijs niet van de betreffende partij verwacht kon worden 
dat deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst rekening hoefde te houden met een dergelijke 
gebeurtenis, en 

  - dat de tekortschietende partij redelijkerwijs de gebeurtenis niet zou hebben kunnen voorkomen dan 
wel deze gebeurtenis of tenminste de gevolgen ervan zou kunnen hebben ondervangen. 

18.2  In geval van overmacht, zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, worden de verplichtingen van zowel WNW 
als de Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. 

18.3  In geval WNW of de Opdrachtnemer door overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen verhinderd 
is de overeenkomst na te komen, zijn beide Partijen ieder gerechtigd de overeenkomst door middel van 
een schriftelijke verklaring tegen de 1e dag van de volgende kalendermaand op te zeggen tegen 
vergoeding van hetgeen pro rata op grond van het bepaalde in de overeenkomst verschuldigd is voor 
de geleverde diensten en/of producten tot de betreffende einddatum van de overeenkomst. 

18.4  In het geval van overmacht, zoals bepaald in dit artikel, zal de tekortschietende partij alle redelijkerwijs 
te treffen maatregelen nemen om de overmachtssituatie en haar gevolgen zoveel mogelijk te beperken 
en tevens de andere partij hier schriftelijk inclusief onderbouwing van op de hoogte te stellen. 



 
18.5  Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van een pandemie een omstandigheid vormen die de 

tekortschietende partij niet kan worden toegerekend, echter met inachtneming van het bepaalde in lid 
1 van dit artikel. Dat betekent dat de tekortschietende partij voor ieder individueel gevolg van een 
pandemie waarvoor zij zich wenst te beroepen op overmacht, deugdelijk onderbouwd aan de andere 
partij dient aan te tonen dat zij al hetgeen heeft gedaan voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kon 
worden om de gevolgen te voorkomen, dan wel tot een minimum te beperken. Alleen dan zal sprake 
zijn van overmacht en rechtsgeldig een beroep kunnen worden gedaan op de rechten in de zin van dit 
artikel. 

18.6  Indien als gevolg van door Opdrachtnemer doorgevoerde van overheidswege opgelegde maatregelen 
ter voorkoming of verdere verspreiding van een pandemie een gebrek aan personeel dreigt te ontstaan, 
zal WNW daarover per ommegaande geïnformeerd worden door Opdrachtnemer. Wanneer 
Opdrachtnemer de van overheidswege opgelegde maatregelen tijdig heeft doorgevoerd, haar personeel 
hierop heeft geïnstrueerd en toeziet op de naleving ervan en deze maatregelen leiden vervolgens tot 
vertraging of beperking in de uitvoering van de overeenkomst, dan zal Opdrachtnemer WNW hiervan 
per ommegaande op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg 
treden ter voorkoming van verdere nadelige gevolgen hiervan voor beide Partijen en zullen daarbij te 
goeder trouw met elkaar onderhandelen over de te ondernemen nadere maatregelen. 

18.7  Indien de overmachtssituatie verband houdt met een pandemie, geldt dat de termijn zoals bedoeld in 
lid 3 van dit artikel wordt verlengd van zestig (60) naar negentig (90) kalenderdagen.  

 
Artikel 19 Geheimhouding 
19.1  De Opdrachtnemer is gehouden de inhoud van de overeenkomst en alle van WNW afkomstige 

informatie en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis gekomen of 
ontwikkelde informatie waaronder persoonsgegevens geheim te houden, tenzij uitdrukkelijk anders 
wordt overeengekomen met WNW en dat ook schriftelijk door WNW wordt vastgelegd. 

19.2  De Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de overeenkomst en 
gebruikt de naam van WNW niet als referentie dan na schriftelijke voorafgaande toestemming daartoe 
van WNW. 

19.3  De Opdrachtnemer zal derden, die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst  
worden betrokken, een zelfde geheimhoudingsplicht opleggen alvorens de derde start met de 
uitvoering van de overeenkomst. 

19.4  De verplichting op grond van dit artikel duurt voort niettegenstaande de voltooiing van de 
werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst. 

 
Artikel 20 Afstand van recht 
20.1  Een vertraging of nalatigheid van WNW om de strikte naleving van contractuele en buitencontractuele 

verplichtingen te vorderen, of bij uitoefening van enig recht, zal geen afbreuk doen aan de mogelijkheid 
haar rechten alsnog uit te oefenen, behoudens indien en voor zover WNW uitdrukkelijk en schriftelijk 
afstand van haar recht heeft gedaan. 

 
Artikel 21 Verrekening 
21.1 WNW is steeds bevoegd al hetgeen zij verschuldigd is aan de Opdrachtnemer te verrekenen met 

hetgeen de Opdrachtnemer of aan de Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen al dan niet 
opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan WNW verschuldigd is/zijn. De Opdrachtnemer is tot 
enige verrekening bevoegd na schriftelijke toestemming daartoe van WNW. 

 
Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen 
22.1  Alle geschillen die tussen Partijen ontstaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter 

van de Rechtbank Rotterdam. 
22.2  De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.  
22.3  In geval van een geschil mag de Opdrachtnemer onder geen beding haar leveringen van producten en/of 

diensten aan de WNW opschorten, tenzij de redelijkheid zich hiertegen verzet. 


