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Artikel 1 Voorwaarden
1.  De voorwaarden van de hoofd-

aannemingsovereenkomst met bi j lagen  
a ls h ieronder omschreven maken, voor 
zover h iervan in het h ierna volgende niet is 
afgeweken, deel u it van de overeenkomst 
van onderaanneming, waarbi j in p laats  
van “aannemer”, “onderaannemer” en i .p.v. 
“opdrachtgever”, “hoofdaannemer” d ient  
te worden gelezen. Hoofdaannemer en 
onderaannemer hebben wat het door 
onderaannemer u it te voeren onderdeel 
betreft jegens elkaar dezelfde rechten  
en verpl ichtingen a ls opdrachtgever  
en hoofdaannemer jegens elkaar hebben.

2.  I nd ien de opdracht in hoofdregel een 
levering inhoudt, d ient voor “hoofd-
aannemer” “koper” te worden gelezen  
en voor “onderaannemer” “verkoper”  
te worden gelezen in deze Algemene 
Leverings- en u itvoeringsvoorwaarden.

3.  Wanneer sprake is van tegenstri jd igheden 
tussen de op grond van de overeenkomst 
toepassel i jke bepal ingen, gelden de 
administratieve bepal ingen in het bestek  
en / of andere contractstukken, in p laats 
van deze Algemene Leverings- en 
u itvoeringsvoorwaarden, met u itzondering 
van het bepaalde in artikel 26.

4.  I nd ien enige bepal ing van deze Algemene 
Leverings- en u itvoeringsvoorwaarden 
nietig is of vernietigd wordt, zu l len de 
overige bepal ingen van deze Algemene 
Leverings- en u itvoeringsvoorwaarden 
vol ledig van kracht bl i jven en zu l len 
hoofdaannemer en onderaannemer  
in overleg treden om nieuwe bepal ingen  
ter vervanging van de nietige c.q . 
vernietigde bepal ingen overeen te komen, 
waarbi j zoveel mogel i jk het doel en de 
strekking van de nietige c.q . vernietigde 
bepal ing in acht worden genomen.

Artikel 2 Het werk
Hoofdaannemer draagt op aan 
onderaannemer, d ie deze opdracht heeft 
aanvaard, de u itvoering van werkzaamheden 
en leveringen, welke een onderdeel vormen 
van het aan hoofdaannemer opgedragen 
werk, welke tevens de plaats van u itvoering 
respectievel i jk levering za l zi jn, tenzi j anders 
vermeld . Deze werkzaamheden en leveringen 
zi jn omschreven in het op de hoofd-
aannemingsovereenkomst betrekking 
hebbende bestek met bestektekeningen, 
nota’s van in l ichtingen en wi jzig ingen en 
overige van toepassing zi jnde stukken.  
Een afschrift van de betreffende besteks-
paragrafen en van de a lgemene bepal ingen 
u it het bestek, nota’s van wi jzig ingen en 
bestektekeningen en overige van toepassing 
zi jnde stukken zi jn door hoofdaannemer aan 
onderaannemer bi j de aanvraag verstrekt. 
Voor zover het vol ledige bestek n iet reeds  
in het bezit is van onderaannemer is het bestek 
bi j hoofdaannemer in te zien .

Artikel 3 De pri js
Al les wat onderaannemer moet leveren  
aan goederen inclusief embal lage, pa l lets, 
transporten, k leine ordertoes lag / onder- 
vracht, verwi jderingsbi jdragen, parkeerkosten, 
verzekeringen en bi jkomende verpl ichtingen,  
is inbegrepen in de pri js .

Artikel 4 Aanvang, duur
1 .  Onderaannemer za l conform het van 

toepassing zi jnde ti jdschema van hoofd-
aannemer met de u itvoering resp. levering 
van het werk een aanvang maken, e.e.a .  
in overleg met de u itvoerder.

2.  De oplevering van de werkzaamheden  
van onderaan- nemer za l p laatshebben 
u iterl i j k conform het onder l id 1 genoemde 
ti jdschema, e.e.a . in overleg met de 
u itvoerder.



3.  Wanneer de voortgang van het werk  
dat vereist heeft hoofdaannemer het recht  
het ti jdschema aan te passen zonder  
dat h i j  gehouden is tot vergoeding van 
eventuele meerkosten.

4.  Wanneer onderaannemer voorziet dat  
h i j  op het overeengekomen of gewi jzigde 
ti jdstip of ti jdschema niet of n iet deugdel i jk 
kan presteren en opleveren dient h i j  d it 
onmiddel l i j k aan hoofdaannemer schriftel i jk 
mede te delen .

5.  I nd ien onderaannemer met de ti jd ige 
u itvoering van zi jn verpl ichtingen in gebreke 
is, is hoofdaannemer gerechtigd om op 
kosten van onderaannemer a l le voor de 
voortgang van het werk benodigde 
maatregelen te treffen.

61.  I n het ti jdschema van hoofdaannemer  
a ls bedoeld in l id 1 staan de door hoofd-
aannemer aan te houden vakantie en 
verlofdagen, waaraan onderaannemer 
zich d ient te houden.

62.  Onderaannemer d ient zich op het werk  
te houden aan de werk- en schaftti jden 
van hoofdaannemer.

63.  De u itvoering resp. levering vindt plaats  
in meerdere fasen.

Artikel 5 Betal ingsregel ing
1 .  Beta l ing za l geschieden in termi jnen welke 

worden gefactureerd naar rato van 
u itgevoerd en goedgekeurd werk resp. 
levering en/of conform de bi j de 
overeenkomst behorende afrekenstaat.

2.  Het beta l ingsvoorstel is onder voorbehoud 
goedkeuring van de bouwdirectie, indien 
onderaannemer het voorstel overlegt.

3.  Hoofdaannemer za l s lechts beta len zodra 
het werk of het gedeelte waarop een 
termi jnbeta l ing betrekking heeft, door 
onderaannemer naar het oordeel van 
hoofdaannemer naar de eisen van goed 
en deugdel i jk werk is u itgevoerd en nadat 
de onderaannemer aan hoofdaannemer 
desgevraagd heeft aangetoond dat deze 
de in het werk gestelde werknemers het 
hun toekomende heeft betaa ld .

4  De bi j oplevering verschu ld igde termi jn 
verva lt n iet eerder dan na verstrekking 
door onderaannemer van de garantie-

certificaten en/of de revis ietekeningen.
5.  Onderaannemer za l binnen 2 weken na 1e 

oplevering zi jn eindafrekening ter zake  
van het eventueel hem nog toekomende 
bedrag bi j hoofdaannemer indienen,  
zo n iet zu l len a l le rechten verva l len .

6.  Facturen van onderaannemer d ienen  
te voldoen aan de eisen zoa ls gesteld in 
artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 
1968. Voorts d ient onderaannemer op  
deze factuur onder meer de volgende 
gegevens duidel i jk en overzichtel i jk  
te vermelden: 

•  naam, adres en woonplaats van onder-
aannemer; het werk en de plaats(en)  
van u itvoering waarop de facturen 
betrekking hebben;

•  het contractnummer dat op het werk 
betrekking heeft; de omvang van de 
loonsom opgenomen in het gefactureerde 
bedrag;

•  het loonbelastingnummer en BTW nummer 
van onderaannemer;

•  toepassing van de BTW - verleggings-
regel ing met vermelding van het BTW 
nummer van hoofdaannemer.

7.  Tenzi j in de afrekenstaat a ls bedoeld in l id 1 
van dit artikel anders aangegeven, verva lt 
de laatste termi jn ad 5% van de aanneem-
som nadat de in artikel 9 genoemde 
onderhoudsperiode is verstreken en  
a l le voor rekening van onderaannemer 
komende gebreken en/of werkzaam- 
heden tot genoegen van hoofdaannemer 
zi jn hersteld en opdrachtgever n iet binnen 
de onderhoudstermi jn beroep heeft 
gedaan op §.43a UAV ’89 ter zake van  
door onderaannemer verrichte 
werkzaamheden.

8.  Beta l ingstermi jn na binnenkomst van de 
factuur wordt vastgesteld op 45 dagen.



9.  Facturen inclusief bi j lagen kunnen door 
onderaannemer worden gemai ld naar: 
factuur@newbouw.n l

10.  Hoofdaannemer is gerechtigd n iet over  
te gaan tot beta l ing a ls onderaannemer 
geen getekend exemplaar van de 
overeenkomst van onderaanneming heeft 
verzonden aan hoofdaannemer Postbus 14, 
1920 AA Akers loot of aan adres penvoerder 
(bi j combinatie werken).

11 .  Hoofdaannemer is n iet gehouden tot 
beta len voor nog niet geleverde zaken, 
tenzi j onderaannemer tot zekerheid van 
hoofdaannemer een bankgarantie van 
een erkende geldverstrekkende instel l ing 
overlegt ter grootte van het factuurbedrag 
en met een loopti jd tot oplevering.

Artikel 6 Verrekening van lonen en pri jzen
Er vindt geen verrekening van sti jg ing  
van loonkosten en pri jzen plaats .

Artikel 7 Ter beschikking gestelde 
materia len en materieel
Hoofdaannemer stelt aan onderaannemer 
geen materia len en materieel ter beschikking, 
tenzi j anders in deze overeenkomst of de 
daarin genoemde stukken is bepaald .

Artikel 8 Oplevering
1 .  Het werk wordt a ls opgeleverd beschouwd 

nadat het is opgenomen en schriftel i jk 
goedgekeurd door of namens hoofd-
aannemer en een opleveringsrapport 
bevattende eventuele gebreken  
en tekortkomingen door of namens 
hoofdaannemer en onderaannemer  
voor akkoord is ondertekend.

2.  Een overeengekomen (op) leverdatum  
of de u iterl i j ke (op) leverdatum welke 
voortvloeit u it het artikel 4 l id 1 is – tenzi j 
u itdrukkel i jk anders bepaald- een fata le 
termi jn . Onderaannemer is voor iedere 
ka lenderdag dat te laat wordt (op)
geleverd een direct opeisbare, n iet voor 
rechterl i j ke matig ing vatbare boetes 
verschu ld igd ter hoogte van het in het 
bestek of elders in deze overeenkomst 
genoemde bedrag, onverminderd de 
verpl ichting van onderaannemer tot 

vergoeding van eventuele door hoofd-
aannemer geleden c.q . nog te l i jden 
schade en gevolgschade door te late  
(op) levering voor zover deze het bedrag 
aan verbeurde boetes te boven gaat.

Artikel 9 Onderhoudsperiode en 
Garantieperiode
1.  Onderaannemer verbindt zich eventuele 

gebreken, resp. tekortkomingen, nog u it te 
voeren werkzaamheden resp. leveringen, 
zoa ls opgenomen in het opleveringsrapport 
genoemd in artikel 8 l id 1 , binnen 14 dagen 
na datum oplevering te herstel len,  
u it te voeren danwel na te komen.

2.  Onverminderd zi jn verpl ichtingen u it hoofde 
van de in het vorige l id genoemde 
herstelperiode garandeert onder-
aannemer vanaf gereedkomen van  
het onderdeel tot aan de oplevering  
van het werk en in aans lu iting daarop 
gedurende de in het bestek genoemde 
periode na de datum van oplevering  
en/of onderhoudsperiode, maar min imaal 
voor de duur van 2 jaar, het door hem 
uitgevoerde werk resp. levering integraa l 
tegen daarin aan de dag tredende 
gebreken of onvolkomenheden.  
Klachten za l hoofd-aannemer binnen  
de garantieperiode schriftel i jk aan onder-
aannemer melden, in welk geva l onder-
aannemer terstond za l overgaan tot het 
nodige herstel .  I nd ien n iet terstond tot  
het nodige herstel wordt overgegaan  
is hoofdaannemer gerechtigd voor 
rekening en ris ico van onderaannemer  
over te gaan tot het nodige herstel .  
Al le te maken kosten om het gebrek  
te herstel len zi jn voor rekening van 
onderaannemer. De door onderaannemer 
verstrekte garantie(s) laat (laten) onverlet 
eventuele overige aanspraken van 
hoofdaannemer jegens de onder-
aannemer u it hoofde van deze overeen-
komst of de in deze overeenkomst van 
toepassing verklaarde stukken.

3.  Onderaannemer verstrekt bi j  oplevering 
schriftel i jke garantieverklaringen voor a l le 
door hem uitgevoerde werkzaamheden  
en leveringen aan hoofdaannemer a ls 



gevraagd in het bestek en in de overige  
op deze overeenkomst van toepassing 
verklaarde stukken.

4.  Onderaannemer bl i jft aansprakel i jk voor  
de schade en/of gevolgschade ontstaan 
a ls gevolg van een gebrek aan het 
u itgevoerde werk of het geleverde.

5.  B i j  het verstrekken van de garantieverklaring 
verstrekt onderaannemer tevens de van 
toepassing zi jnde onderhoudsvoorschriften.

6.  I nd ien een verzekerde garantie 
overeengekomen is d ient onderaannemer 
een dergel i jke verzekering af te s lu iten  
voor het ingaan van de garantietermi jn .  
De verzekeringspremie voor de gehele 
garantietermi jn d ient bi j  vooru itbeta l ing  
te worden voldaan aan verzekeraar.  
Het orig inele bewi js van beta l ing van  
de verzekeringspremie en het orig inele 
verzekeringscertificaat d ient d i rect na 
ontvangst door onderaannemer aan 
hoofdaannemer te worden verstrekt. 
Hoofdaannemer za l beide aan opdracht-
gever verstrekken. In geva l onderaan- 
nemer n iet aan één of meerdere van 
bovengenoemde verpl ichtingen voldoet 
za l hoofdaannemer zelf een verzekerde 
garantie afs lu iten, zonder rechterl i j ke 
tussenkomst of ingebrekestel l ing .  
Kosten voor deze verzekerde garantie 
aangevu ld met overige kosten, zu l len inge-
houden worden op de overeengekomen pri js.

7.  N ieuwe garantieperioden overeenkomstig 
de hiervoor genoemde zi jn van toepassing 
op die onderdelen die zi jn gerepareerd, 
hersteld of vervangen.

Artikel 10 Geblokkeerde rekening
Onderaannemer houdt er een geblokkeerde 
bankrekening, een zogenaamde G-rekening 
op eigen naam op na. Indien naar het oordeel 
van hoofdaannemer en met inachtneming 
van artikel 15 l id 1 van deze overeenkomst  
een termi jn a ls bedoeld in artikel 5 van deze 
overeenkomst betaa lbaar kan worden gesteld 
aan onderaannemer, en hoofdaannemer 
u itvoering wenst te geven aan het bepaalde 
in artikel 15 l id 2 van deze overeenkomst,  
dan za l het op de G-rekening a ls bedoeld in  
d it artikel te storten bedrag worden verkregen 
door de formule 60/100x (éénheidsuurloon  
x het aanta l b l i j kens het door de hoofd-
aannemer goedgekeurde mandagenregister 
gewerkte uren/ of x % van de termi jn beta l ing). 
Het a ldus berekende bedrag komt in mindering 
op de betaa lbaar gestelde termi jnnota van  
de aannemer a ls h iervoor beschreven.  
Deze wi jze van storting accepteert onder-
aannemer a ls kwi jting van de vordering  
d ie h i j  op hoofdaannemer heeft.

Artikel 11 Ketenaansprakel i jkheid en BTW 
verleggingsregel ing
1 .  Op dit werk zi jn de wettel i jke bepal ingen 

inzake de Ketenaansprakel i jkheid, zoa ls 
opgenomen in de Invorderingswet 1990  
en de daarop gebaseerde regels, van 
toepassing. Onderaannemer vri jwaart 
hoofdaannemer voor iedere vordering  
van de belastingdienst jegens hoofd-
aannemer op grond van de Keten-
aansprakel i jkheidsbepal ingen,  
zoa ls h iervoor genoemd.

2.  I nd ien de opdracht in hoofdzaak een 
levering inhoudt, voor onderaannemer  
te lezen: “verkoper” en voor hoofd-
aannemer “koper”, zi jn in deze situatie  
de verpl ichtingen m.b.t. de Keten-
aansprakel i jkheid, zoa ls in d it artikel 
opgenomen, n iet van toepassing.

3.  De loonsom bedraagt 70% van het 
loonkosten bestanddeel . Het bedrag  
aan loonheffingen bedraagt 60% van  
de loonsom. Indien aan de hand van  
de concrete feiten bl i jkt dat boven-
genoemde percentages n iet in 
overeenstemming l i j ken te zi jn met de 



rea l iteit, staat het hoofdaannemer vri j  
met onderaannemer d irect overleg te 
voeren om genoemde percentages aan  
te passen. Mochten parti jen n iet binnen 
tweemaal 24 uur na aanvang van het 
overleg tot overeenstemming gekomen  
zi jn over deze aanpassing, dan staat het 
hoofdaannemer vri j  deze percentages 
onder schriftel i jke kennisgeving van de 
feiten, d ie aan deze berekening ten 
gronds lag l iggen, aan te passen.

4.  Op deze overeenkomst is de verleggings-
regel ing met betrekking tot de BTW van 
toepassing, tenzi j zich een van de in artikel 
24b U itvoeringsbes lu it Wet op de 
Omzetbelasting opgenomen 
u itzonderingsgeval len voordoet.

5.  Onderaannemer verpl icht zich voor  
de aanvang van het aangenomen werk 
aan hoofdaannemer schriftel i jk de namen, 
adressen, woonplaatsen en burgerservice- 
nummers (BSN) te verstrekken van a l le 
werknemers van onderaannemer,  
d ie het werk zu l len u itvoeren. Daarnaast  
za l onderaannemer na afloop van elke 
werkweek, voor aanvang van de nieuwe 
werkweek, zorg dragen dat hoofd-
aannemer door onderaannemer 
geaccordeerde mandagenregisters in  
het bezit heeft. Onderaannemer za l haar 
werknemers verpl ichten voor aanvang van 
de werkzaamheden bi j hoofdaannemer  
te du lden dat hoofdaannemer in de 
gelegenheid wordt gesteld zelf de 
identiteit van de op het aangenomen  
werk in te zetten werknemers vast te stel len 
aan de hand van orig inele I D-bewi jzen  
en daarvan afschriften te maken t.b.v. de 
administratie van hoofdaannemer. Dit geldt 
ook voor tewerkstel l ingsvergunningen, 
waaruit b l i j kt dat werknemer gerechtigd  
is om in Nederland de betreffende 
werkzaamheden te verrichten,  
en voor welke periode.

6.  Onderaannemer verstrekt op verzoek  
van hoofdaannemer een recent u ittreksel 
van Kamer van Koophandel .

7.  Ten aanzien van eventueel meerwerk, 
geldt het boven- staande ten aanzien  
van de wettel i jke bepal ingen inzake  

de Ketenaansprakel i jkheid onverkort, tenzi j 
hoofdaannemer en onderaannemer in  
een aanvu l lende overeenkomst afwi jkende 
afspraken expl iciet vastleggen.

8.  Onderaannemer d ient aan 
hoofdaannemer a l le verdere gegevens  
d ie noodzakel i jk zi jn voor een adequate 
inschatting van het Keten-
aansprakel i jkheidris ico op eerste aanvraag 
van hoofdaannemer te verstrekken.  
Tevens d ient onderaannemer per ka lender-
kwartaa l een orig inele en recente 
verklaring van beta l ingsgedrag van  
de Belastingdienst te verstrekken.

9.  Onderaannemer verpl icht zich, indien  
en voor zover u itbesteding door hem aan 
een andere onderaannemer plaatsvindt, 
bovengemelde verpl ichtingen integraa l 
jegens hem en hoofd-aannemer van 
toepassing te doen zi jn bi j  aanvang van 
enige werkzaamheid . 10 Indien onder-
aannemer bi j het u itvoeren van deze 
overeenkomst gebru ik maakt van natuurl i j k 
personen, n iet zi jnde eigen werknemers,  
is het bepaalde in l id 5 van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Verpl ichtingen onderaannemer / 
leverancier
De verpl ichtingen van onderaannemer 
omvatten onder andere:
1 .  Het door hem uit te voeren werk en/of 

levering goed en deugdel i jk en naar  
de bepal ingen van de overeenkomst  
u it te voeren;

2.  U its lu itend de door hoofdaannemer 
gegeven orders en aanwi jzingen op  
te volgen;

3.  Al zi jn verpl ichtingen jegens de door hem  
in het werk gestelde werknemers strikt  
na te komen;

4.  Zich te onthouden van het doen van 
pri jsopgaven of aanbiedingen aan 
opdracht-gever van hoofdaannemer  
voor u itbreid ingen of wi jzig ingen van  
d iens werk en/of levering.

5.  Hoofdaannemer te vri jwaren voor d iens 
aansprakel i jkheid jegens opdrachtgever 
en/of derden wegens het n iet na leven 
door onderaannemer van zi jn 



verpl ichtingen ingevolge de overeenkomst 
dan wel ingevolge de Wet.

6.  I nd ien onderaannemer een specificatie 
voor de te leveren goederen is verstrekt, 
dan dient onderaannemer voor de levering 
een monster ter goedkeuring van 
hoofdaannemer en/of opdrachtgever  
en/of d irectie te verstrekken. Indien de 
goederen die a l zi jn aangevoerd worden 
afgekeurd, dan zi jn en bl i jven deze 
goederen voor rekening en ris ico van 
onderaannemer. De kwal iteit za l moeten 
voldoen aan de normen van het bestek, 
goedkeuring bouwdirectie, Bouw- en 
Woningtoezicht, Bouwbeslu it, Bouwstoffen-
bes lu it, p laatsel i jke Nutsbedri jven en van 
hoofdaannemer. Ten aanzien van de te 
verwerken materia len en werkwi jze zi jn 
naast het bestek en de overige in deze 
overeenkomst van toepassing verklaarde 
stukken, de geldende N EN-voorschriften  
en BRL richtl i jnen vol ledig van toepassing, 
a lsmede de verwerkingsvoorschriften van 
de fabrikant. Het n iet voldoen aan deze 
eisen kan leiden tot afkeuring van reeds 
geleverd werk en materia len . Afgekeurd 
werk za l onverwi j ld en zonder enige 
vergoeding door onderaannemer moeten 
worden verwi jderd en vernieuwd. Indien 
bestek en deze overeenkomst 
kwal iteitsverklaringen in de bouw, zoa ls ten 
ti jde van de aanvraag geregistreerd door 
“de Stichting Bouwkwal iteit” (SBK) in de 
categorie Bouwbeslu it, Asbestverwi jderings- 
bes lu it, parti jkeuringen in het kader van het 
Bouwstoffenbeslu it, CE markering, 
instructieboeken worden verlangd, draagt 
onderaannemer zorg voor de levering resp. 
u itvoering h iervan voordat met de 
u itvoering c.q . de levering wordt begonnen.

7.  Overeenkomstig de wettel i jke regel ing 
heeft onderaannemer een waarschuwings-
pl icht met betrekking tot on ju istheden /
tegenstri jd igheden en/of onvol ledigheden 
zowel in de constructiefase a ls in de 
u itvoeringsfase. Deze on ju ist- heden 
hebben betrekking op fouten en gebreken 
in de plannen, ontwerp, tekeningen, 
berekeningen, bestekken of andere 
u itvoeringsvoorschriften. Deze pl icht geldt 

ook voor gebreken en ongeschiktheid van 
zaken die afkomstig zi jn van opdrachtgever.

8.  I n geva l van klaarbl i jkel i jke fouten  
in ontwerp, constructie, u itvoerings-
voorschriften of anderszins d ient 
onderaannemer daarvan onmiddel l i j k 
schriftel i jk mededel ing te doen aan 
hoofdaannemer.

9.  Onderaannemer zorgt voor verzekering 
van tot zi jn eigendom behorende 
materia len, materieel, keten, loodsen, 
gereedschappen e.d . a lsmede de daaruit 
eventueel voortvloeiende aansprakel i jkheid 
jegens derden. Tevens is onderaannemer 
gehouden verzekeringen af te s lu iten  
ter zake van de financiële gevolgen van 
aansprakel i jkheden, waaronder in ieder 
geva l d ie betreffende letsel aan personen 
en schade aan goederen en de daaruit 
voortvloeiende gevolgschade waaronder 
tevens productaansprakel i jkheid .

10.  B i j  de inzet van motorri jtu igen of ri jdende 
kranen door onderaannemer, d ient 
onderaannemer zorg te dragen voor een 
aansprakel i jkheidsverzekering die tenminste 
voldoet aan het bepaalde in de Wet 
Aansprakel i jkheidsverzekeringen 
Motorri jtu igen. De door onderaannemer 
ges loten aansprakel i jkheidsverzekering 
dient primair te zi jn ten opzichte van de 
door andere bi j de bouw betrokken parti jen 
ges loten aansprakel i jkheidsverzekeringen. 
Onderaannemer d ient op eerste verzoek 
van hoofdaannemer of bouwdirectie een 
kopie van de pol is te verstrekken.

11 .  Het op het werk tonen van een geld ig 
identificatiebewi js en tewerkstel l ings-
werkvergunning van a l le werknemers 
(natuurl i j ke personen), a lsmede een kopie 
h iervan te verstrekken aan de u itvoerder/
bedri jfs leider. Het is n iet toegestaan 
zogenaamde anonieme werknemers bi j  de 
u itvoering van deze opdracht te betrekken.

12.  I nd ien onderaannemer bi j het u itvoeren 
van deze overeenkomst gebru ik maakt  
van natuurl i j k personen, n iet zi jde eigen 
werknemers, is het bepaalde in l id 11 van  
d it artikel van overeenkomstige toepassing.



Artikel 13 Werkwijze
1 .  Onderaannemer is n iet bevoegd het werk 

of een deel daarvan door een derde te 
laten u itvoeren dan na van hoofd-
aannemer verkregen schriftel i jke 
goedkeuring. Onderaannemer is voorts n iet 
bevoegd gebruik te maken van ter 
beschikking gestelde (“u itgeleende”) 
arbeidskrachten dan na van hoofd-
aannemer verkregen schriftel i jke 
goedkeuring. Bi j  u itbesteding van werk  
resp. in lening van arbeidskrachten  
a ls bedoeld in d it l id is onderaannemer 
verpl icht de voorschriften u it deze 
a lgemene voorwaarden stipt na te leven.

2.  I nd ien onderaannemer het werk - geheel 
of gedeeltel i jk - opdraagt aan een andere 
onderaannemer, d ient h i j  daarvan een 
contract op te stel len . H iervan dienen de 
voorwaarden van deze overeenkomst  
deel u it te maken, in d ier voege, dat de 
opdracht gevende onderaannemer daarin 
de rechtspositie inneemt van hoofd-
aannemer en de opdracht nemende 
onderaannemer d ie van onderaannemer.

3.  Hoofdaannemer is verpl icht 
onderaannemer binnen een redel i jke 
termi jn voor de datum waarop volgens 
deze overeenkomst de werkzaamheden 
een aanvang zouden nemen, te 
waarschuwen wanneer onderaannemer 
zi jn werkzaamheden niet op het 
afgesproken ti jdstip kan aanvangen. 
Hoofdaannemer is echter in geen geval 
gehouden eventuele schade en kosten  
van onderaannemer te vergoeden,  
indien het werk geen doorgang vindt  
of onderaannemer met zi jn werkzaam-
heden niet op het afgesproken ti jdstip  
kan aanvangen.

Artikel 14 Wetten, voorschriften
1 .  Onderaannemer wordt geacht bekend  

te zi jn met a l le wettel i jke en andere 
voorschriften, voorwaarden en bepal ingen, 
welke hoofd-aannemer krachtens de door 
hem ges loten aanneming-, 
inkoopovereenkomst bi j  de u itvoering  
van het werk, waarvan het in deze 
overeenkomst omschreven werk een 
onderdeel vormt, behoort na te leven  
en in acht te nemen.

2.  Onderaannemer verpl icht zich a l le 
voorschriften, voorwaarden en bepal ingen, 
waaronder de in deze overeenkomst 
bedoelde, voor zover betrekking hebbend 
op het door hem uit te voeren werk,  
na te leven en in acht te nemen. Dit geldt 
ook voor de geldende mi l ieuwetgeving en 
het bepaalde in de arbeidsomstandigheden 
wet + regelgeving.

3.  Onderaannemer verpl icht zich jegens 
hoofdaannemer om aan zi jn wettel i jke 
verpl ichting tot afdracht van loon- 
heffingen stipt te voldoen, a lsmede  
zi jn verpl ichtingen u it hoofde van de 
toepassel i jke CAO stipt na te leven.

Artikel 15 Betal ing
1 .  Onverminderd het in het voorgaande l id 

bepaalde is hoofdaannemer te a l len ti jde 
gerechtigd de in deze overeenkomst 
bedoelde bedragen aan loonheffingen 
van de onderaanneemsom in te houden en 
namens onderaannemer rechtstreeks aan 
de ontvanger der belastingen te voldoen 
onder aftrek van €.12,50 administratiekosten.

2.  I n geva l len a ls in artikel 10 en artikel 11 , l id 2 
bedoeld, is hoofdaannemer door beta l ing 
h iervan jegens onderaannemer gekweten, 
voor zover het deze bedragen betreft.

3.  I nd ien de in artikel 11 l id 5 en artikel 12 l id 11 
genoemde voorschriften n iet, dan wel n iet 
geheel worden nageleefd, staat het 
hoofdaannemer zonder meer vri j  om in 
afwi jking van het in artikel 11 l id 3 bepaalde, 
een hoger percentage loonheffingen in 
aanmerking te nemen a ls storting op de 
G-rekening van onderaannemer, dan wel 
rechtstreeks te storten aan de ontvanger.



Artikel 16 Andere zekerheden
I nd ien en zolang onderaannemer ten 
genoegen van hoofd- aannemer met 
betrekking tot de beta l ing van de door  
hem ter zake van het werk verschu ld igde 
loonheffingen, waarvoor hoofdaannemer 
ingevolge de Wet Ketenaansprakel i jkheid 
hoofdel i jk aansprakel i jk is, voldoende zekerheid 
biedt in de vorm van een onvoorwaardel i jke, 
op eerste afroep u itkeerbare bankgarantie 
van een kredietinstel l ing in de zin van artikel 1 
Wet Toezicht Kredietwezen 1992 of een 
deugdel i jke vri jwaring door een onderl inge 
waarborgmaatschappi j ,  za l hoofdaannemer 
geen beroep doen op het bepaalde in artikel 11 .

Artikel 17 Verbod van cessie
Het is onderaannemer verboden om het in  
de onderaanneemsom begrepen bedrag  
aan verschu ld igde loonheffingen, waarvoor 
hoofdaannemer ingevolge de Wet Ketenaan- 
sprakel i jkheid aansprakel i jk is, te cederen,  
te verpanden of onder welke titel dan ook,  
in eigendom over te dragen.

Artikel 18 Verhaal
1 .  I nd ien hoofdaannemer na aansprakel i jk-

heidstel l ing voor n iet betaa lde 
loonheffingen en eventuele BTW door 
onderaannemer of na hem komende 
onderaannemers, deze loonheffingen en 
eventuele BTW heeft moeten voldoen, 
heeft hoofdaannemer ten belope van het 
gehele bedrag dat door hem is voldaan, 
verhaa l op onderaannemer. De vordering 
van hoofdaannemer wordt vermeerderd 
met de wettel i jke rente.

2.  Door eventuele voldoening door hoofd-
aannemer aan verpl ichtingen ingevolge  
de toepassel i jke CAO Bouwbedri jf jegens 
de werknemers van zi jn onderaannemer 
heeft hoofdaannemer op onderaannemer 
verhaal ten belope van hetgeen door 
hoofdaannemer te dezer zake is voldaan, 
vermeerderd met de wettel i jke rente.

Artikel 19 Meerwerk
Eventueel meerwerk wordt a l leen dan 
verrekend indien dit ti jd ig door onder-
aannemer gemeld wordt en schriftel i jk  
door hoofdaannemer aan onderaannemer  
is opgedragen. Iedere vordering van onder-
aannemer tot verrekening van meerwerk 
verva lt na 14 ka lender dagen na de oplevering 
van het werk door onderaannemer.

Artikel 20 Transport op het werk
Het horizonta le en vertica le transport is  
-voor zover elders n iet anders vermeld- 
in de pri js van onderaannemer inbegrepen.

Artikel 21 Bouwplaats
1 .  Nadat de opgedragen werkzaamheden 

zi jn u itgevoerd, d ienen a l het materiaa l en 
overtol l ig c.q . u itgekomen materia len door 
onder-aannemer onverwi j ld te worden 
verwi jderd en dient de bouwplaats ordel i jk 
en tot genoegen van hoofdaannemer te 
worden achtergelaten. Onderaannemer 
d ient op eerste aanzegging de u it deze 
opdracht voortkomende afva lmateria len 
d irect van het werk af te voeren. Al les d ient 
geheel conform de geldende mi l ieu 
Wetgeving (zie Artikel 31, Mi l ieuzaken) door 
onderaannemer te worden u itgevoerd.

2.  Diefsta l, breuk, vermissing, verl ies of 
beschadiging van materia len, bouwstoffen 
of materieel van onderaannemer komt n iet 
voor rekening en risico van hoofdaannemer.

3.  Onderaannemer d ient zorg te dragen voor 
min imaal één medewerker met EH BO-BHV 
diploma indien meer dan 25 werknemers 
(dit is een richtl i jn) van onderaannemer  
op het betreffende project aanwezig zi jn . 
Tevens za l ti jdens de u itvoering van deze 
opdracht een vaste voorman/uit- voerder 
op het werk aanwezig zi jn, d ie de 
Nederlandse taa l beheerst. Medewerkers 
van onderaannemer met de aantekening 
“kennis migrant” in het verbl i jfsdocument, 
zi jn vanwege de complexe Wet- & 
regelgeving n iet welkom op de bouwplaats.

4.  De onderaannemer is verantwoordel i jk 
voor het in goede technische staat 
verkeren van het te gebru iken eigen 
gereedschap en materieel; de 



deugdel i jkheid resp. periodieke vei l igheid 
keuringen hiervan dient periodiek 
aangetoond te worden.

5.  I n geva l van wangedrag, ongeschiktheid  
of onvei l ig werken is hoofdaannemer 
gerechtigd medewerkers van onder-
aannemer van de bouwplaats te 
verwi jderen en vervanging van de 
verwi jderde medewerkers te verlangen.

6.  Het is een ieder verboden om a lcohol-
houdende dranken en/of drugs bi j zich  
te hebben, te gebru iken of h iervan onder 
invloed te zi jn . B i j  constatering h iervan 
wordt toegang tot het werk geweigerd.

7.  Hoofdaannemer heeft te a l len ti jde het 
recht over te gaan tot keuring van het werk 
of bouwstoffen, d it onts laat onder-
aannemer n iet van enige verpl ichtingen 
voortvloeiende u it de overeenkomst.

8.  Onverminderd de verpl ichtingen van onder-
aannemer om zelf kwaliteits- en voortgangs-
controles uit te voeren,  
is onderaannemer verpl icht overeenkomstig 
het gestelde in het project kwaliteitsplan, 
welke op aanvraag aan onderaannemer  
ter beschikking wordt gesteld, testen en 
keuringen plaats te laten vinden met 
betrekking tot de te leveren materialen. 
Keuringskosten zi jn te al len ti jde in de 
aanneemsom opgenomen. Bevindingen 
door middel van rapporten te bevestigen.

9.  Hoofdaannemer stelt kosteloos stroom  
(in zwerfkast) en water (tot en met 
tapkraan) voor de u itvoering van deze 
opdracht ter beschikking.

10.   Onderaannemer is aansprakel i jk voor  
a l le schade en gevolgschade veroorzaakt 
door zaken of personen die h i j  voor de 
u itvoering van deze overeenkomst gebru ikt 
c.q . heeft ingeschakeld .

11 .  Tenzi j anders is overeengekomen, d ient 
onderaannemer voor ops lag van de door 
hem te leveren en geleverde goederen  
te zorgen, hoofdaannemer draagt zorg 
voor schaft- en toi letgelegenheid inclusief 
het onderhoud hiervan.

12.  Onderaannemer d ient het hem eventueel 
ter beschikking gestelde materieel a ls goed 
huisvader te gebruiken en te onderhouden, 
bi j  gebreke waarvan hi j  aansprakel i jk za l zi jn 

voor de schade en kosten.
13.   Hoofdaannemer kan zi jn opdrachtgever of 

d iens gemachtigde schriftel i jk verzoeken 
diens orders en aanwi jzingen rechtstreeks 
aan onderaannemer te geven. In dat geva l 
is onderaannemer, in afwi jking van artikel 12 
onder 2 verpl icht de door opdrachtgever 
of d iens gemachtigde orders en 
aanwi jzingen op te volgen.

14.  Ti jdens winterperiode vorst beschermende 
maatregelen, t.b.v. eigen werkzaamheden, 
treffen om stagnaties te voorkomen.

Artikel 22 Vei l igheid, Gezondheid en 
Welzi jn
1 .  Onderaannemer za l ter zake van de door 

hem uitgevoerde werkzaamheden a l het 
nodige verrichten voor het handhaven  
van de vei l igheid in het a lgemeen en in  
het bi jzonder voor de vei l igheid en 
gezondheid van de eigen en de overige  
op de bouwplaats werkzame werknemers, 
overeenkomstig de toepassel i jke wettel i jke 
bepal ingen en daarmee gel i jk te stel len 
voorschriften.

2.  Onderaannemer verpl icht zich om  
de verpl ichtingen, welke voor hem 
voortvloeien u it de arbeidsomstandig- 
hedenwet + regelgeving a lsmede de 
daaruit voortvloeiende Bes lu iten, na te 
leven a ls een goed werkgever betaamt.

3.  Tevens za l onderaannemer a lsmede zi jn 
werknemers de aanwi jzingen die door  
en/of namens hoofdaannemer worden 
verstrekt bi j  en/of ti jdens de u itvoering  
van het werk d irect opvolgen. Dit geldt 
tevens a ls het h ier aanwi jzingen betreft  
van de ARBO-coördinator.

4.  Hoofdaannemer kan bi j aanvang van het 
werk een boeteclausu le vaststel len, welke 
bi j n iet-nakoming van de vei l igheidseisen 
een korting op de aanneemsom tot gevolg 
kan hebben, ongeacht het recht van 
hoofdaannemer om eventuele schade  
te verha len op onderaannemer.  
Op het gebied van vei l igheid wordt  
door hoofdaannemer een sanctiebeleid 
vastgesteld voor het werk.

5.  I nd ien hoofdaannemer gehouden is  
om een vei l igheids- en gezondheidsplan  



op te stel len c.q . bi j  te houden, verpl icht 
onderaannemer zich om de vei l igheids-  
en gezondheids- ris ico’s d ie het u itvoeren 
van het overeengekomen werk met zich 
meebrengt, a lsmede de hiervoor te treffen 
voor- zorgsmaatregelen, voor de aanvang 
van het werk aan hoofdaannemer 
schriftel i jk kenbaar te maken  
(V+G deelplan)

6.  Voorts za l onderaannemer het van  
deze overeenkomst deel u itmakende eigen 
vei l igheidsdeelplan (afhankel i jk van de 
werkzaamheden) indienen ter aanvu l l ing 
op het Vei l igheids- en Gezondheidsplan 
u itvoeringsfase van hoofdaannemer, 
inclusief aanvu l l ingen na leven, voor zover 
dat van toepassing is op de door hem uit  
te voeren werkzaamheden en n iet in stri jd  
is met de wettel i jke bepal ingen en 
daarmee gel i jk te stel len voorschriften.  
Het V+G uitvoeringsfase plan kan worden 
opgevraagd bi j hoofdaannemer.

7.  Het dragen van (eigen) beschermings-
middelen a ls helm, vei l igheidsschoenen,  
bri l ,  etc. is verpl icht op grond van: 

•  ARBO wetgeving;
•  Vei l igheids- en gezondheidsplan 

(u itvoeringsfase);
•  Arbeidsinspectie vei l igheidsbladen;
•  Vei l igheidseisen opdrachtgever;
8.  I nd ien voor of ti jdens de u itvoering van  

het werk bl i jkt dat hoofdaannemer n iet 
heeft voldaan aan de toepassel i jke 
vei l igheidseisen op grond van de 
Arbowetgeving, d ient onderaannemer  
de tekortkomingen (voor zover betrekking 
hebbend op het door hem uit te voeren 
gedeelte van het werk) aan hoofd-
aannemer schriftel i jk te melden en de 
u itvoering van zi jn werkzaamheden op te 
schorten. Indien onderaannemer d it na laat, 
komen eventueel persoon l i jk letsel en 
schade (inclusief eventuele boetes)  
a ls gevolg van het n iet na leven van  
de vei l igheidseisen geheel voor rekening  
en ris ico van onderaannemer.

9.  Medewerkers d ie werkzaamheden 
u itvoeren op de bouwplaats zi jn in principe 
in het bezit van een VCA diploma. Indien 
onderaannemer n iet VCA-gecertificeerd  

is, worden de volgende aanvu l lende  
eisen gesteld;

•  het personeel d ient bevoegd en ter zake 
deskundig te zi jn, wat betreft vakmanschap 
en de vei l igheid;

•  materieel d ient gekeurd te zi jn,  
indien n iet gekeurd dan laten keuren;

•  personeel d ient ju ist geïnstrueerd te 
worden; personeel d ient ju ist voorgel icht  
te worden betreffende vei l igheidsaspecten 
voor wat betreft;

•  het bouwwerk (werk aanvangsgesprek, 
bi jwonen / zelf houden, toolbox meeting);

•  de eigen werkzaamheden;
•  te verwerken gevaarl i j ke stoffen;
•  mee te werken aan de vastgestelde 

ongeval len procedure en ongeval 
rapportage.

10.  Onderaannemer d ient specifiek voor  
het werk een ongeval lenstatistiek bi j  
te houden en rapporteert h ierover 
periodiek aan hoofdaannemer.

11 .  Hoofdaannemer heeft voor het werk 
specifiek bouwplaats regels opgesteld, 
waarvan onderaannemer kennis d ient  
te nemen. In deze bouwplaats regels zi jn 
onder meer specifieke voorschriften 
opgenomen met betrekking tot de hygiëne 
(o.a . eten en drinken) op de bouwplaats, 
het vei l ig gebru ik van mobiele telefoons  
en het rookbeleid op de bouwplaats.

Artikel 23 Goedkeuring
Behoudens anders lu idende afspraken tussen 
hoofdaannemer en onderaannemer komt  
de overeenkomst tot stand indien parti jen 
overeenstemming hebben bereikt over de 
inhoud ervan en parti jen de overeenkomst 
hebben ondertekend binnen 10 werkdagen  
na toezending door hoofdaannemer vol ledig 
ingevu ld en ondertekend door onder-
aannemer is geretourneerd (met a l le 
noodzakel i jke bi j lagen) aan hoofdaannemer. 
De overeenkomst wordt ges loten onder  
de opschortende voorwaarden van 
goedkeuring door bouwdirectie, a lsmede 
onder de ontbindende voorwaarde dat  
het werk geen doorgang vindt.



Artikel 24 Ontbinding
1 .  Onverminderd zi jn recht tot vordering  

van schadevergoeding, is hoofdaannemer 
gerechtigd deze overeenkomst -geheel  
of gedeeltel i jk- zonder dat enige 
ingebrekestel l ing of rechterl i j ke tussenkomst 
vereist is d .m.v. een buitengerechtel i jke 
verklaring te ontbinden, indien een of 
meerdere van de volgende artikelen n iet 
wordt/worden nageleefd: Artikel 3, 10, 11 ,  
12, 14, 15, 17, 22 en 32. Dit geldt eveneens 
indien onderaannemer de bedri jfs- 
u itoefening dan wel de zeggenschap 
daarover aan een ander overdraagt, tenzi j 
de overdragende parti j  aannemel i jk maakt 
dat de u itvoering van deze overeenkomst 
geen nadeel daarvan ondervindt.

2.   Iedere parti j  heeft het recht de overeen-
komst zonder rechterl i j ke tussenkomst 
d .m.v. een buitengerechtel i jke verklaring  
te ontbinden in de navolgende geval len: 

•  een aanvraag tot surseance van beta l ing 
indient of in staat van fai l l issement  
wordt verklaard;

•  ind ien de hoofdaannemingsovereenkomst 
wordt beëindigd of geschorst.

3.  Bu iten de geval len, zoa ls omschreven  
in bovenstaande leden 1 en 2, geldt dat, 
indien de parti j  na schriftel i jk in gebreke  
te zi jn gesteld, zi jn verpl ichtingen ter zake 
van de overeenkomst n iet nakomt, de 
wederparti j  gerechtigd is de overeenkomst 
-zonder rechterl i j ke tussenkomst d .m.v. een 
buitengerechtel i jke verklaring te ontbinden; 
d it laat het recht van de wederparti j  tot 
vordering van de schadevergoeding onverlet.

Artikel 25 Fai l l issement van 
onderaannemer
Onverminderd het bepaalde in artikel 24 l id 2, 
is hoofdaannemer in geva l van een 
fai l l issement van onderaannemer bevoegd  
de curator te sommeren om binnen 8 dagen 
te ver- k laren of h i j  bereid is het werk voort  
te zetten onder zodanig genoegzame 
zekerheidsstel l ing a ls hoofdaannemer bl i jkens 
de sommatie verlangt. In afwachting van  
de bes l iss ing omtrent de voortzetting van het 
werk is hoofdaannemer gerechtigd zodanige 
maatregelen te nemen a ls h i j  ten nutte van  
het werk d ienstig oordeelt. I nd ien de curator 
zich bereid verklaart het werk voort te zetten, 
is h i j  verpl icht bi j  d ie verklaring de verlangde 
zekerheid te stel len . Ind ien de curator  
n iet bereid is het werk voort te zetten,  
is hoofdaannemer gerechtigd het werk voor 
rekening van onderaannemer te voltooien  
of te doen voltooien, onverminderd het recht 
van hoofdaannemer op schadevergoeding.

Artikel 26 Verzekering
Onderaannemer is n iet meeverzekerd onder 
de voor d it werk geldende CAR verzekering 
en aansprakel i jkheids- verzekering van 
hoofdaannemer, tenzi j hoofdaannemer 
onderaannemer u itdrukkel i jk en schriftel i jk  
a ls meeverzekerde heeft aangemerkt. 
Onderaannemer d ient hoofdaannemer
te vri jwaren voor a l le schade en gevolgschade 
die verband houdt met de in deze opdracht 
opgedragen werkzaamheden en leveringen. 
Indien sprake is van toepassing van de CAR 
verzekering voor onderaannemer dan 
bedraagt het eigen ris ico €.5.000 per 
gebeurtenis . B i j  zich voordoende ca lamiteiten 
za l a l lereerst op de verzekering van 
onderaannemer een beroep worden gedaan.



Artikel 27 Aansprakel i jkheid van 
hoofdaannemer
Iedere aansprakel i jkheid van hoofdaannemer 
jegens onder- aannemer is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval  
onder de door hoofdaannemer afgesloten 
verzekering wordt u itbetaa ld .

Artikel 28 Toepassel i jkheid van deze 
overeenkomst
1 .  Het bepaalde in deze overeenkomst  

geldt voor iedere tussen hoofdaannemer 
en onderaannemer ges loten en/of nog  
te s lu iten overeenkomst, tenzi j daarvan 
door parti jen u itdrukkel i jk is afgeweken.  
Op deze overeenkomst zi jn geen a lgemene 
voorwaarden van onderaannemer van 
toepassing en worden mitsdien u itdrukkel i jk 
van de hand gewezen, tenzi j hoofd-
aannemer met toepassel i jkheid van 
a lgemene voorwaarden van onder-
aannemer u itdrukkel i jk schriftel i jk akkoord  
is gegaan. In a l le geva l len preva leert  
echter het bepaalde in deze overeenkomst 
en de daarin van toepassing verklaarde 
stukken, a lsmede het bepaalde in 
eventueel door hoofdaannemer van 
toepassing verklaarde a lgemene 
voorwaarden.

2.  Wordt in deze overeenkomst van 
onderaanneming / levering verwezen  
naar een offerte / specificatie van 
onderaannemer dan wordt d ie verwi jzing 
geacht betrekking te hebben op de tech- 
n ische gegevens en n iet op de admini- 
stratieve bepal ingen en/of a lgemene 
voorwaarden van onderaannemer.

3.  De uniforme administratieve voorwaarden 
(U.A.V. 1989) voor de u itvoering van werken 
zoa ls deze lu idden ten ti jde van de 
aanvraag, is van toepassing tenzi j daarvan 
in deze overeenkomst is afgeweken.

Artikel 29 Eigendom, ter beschikking stel len
1 .  De eigendom van de te leveren of te 

vervaardigen goederen wordt geacht 
reeds op hoofdaannemer te zi jn 
overgegaan, zodra onderaannemer  
deze in bewerking heeft genomen,  
van derden heeft verkregen of heeft 
vervaardigd. Onderaannemer za l deze 
goederen voor hoofdaannemer gaan 
houden en op voor derden herkenbare 
wi jze individua l iseren en kenmerken a ls 
zi jnde eigendom van hoofdaannemer.  
Een zodanige eigendomsovergang houdt 
geen goedkeuring in van het gepresteerde. 
Hoofdaannemer za l op deze bepal ing 
a l leen in geva l van fai l l issement of dreigend 
fai l l issement van onderaannemer een 
beroep kunnen doen.

2.  Al le specificaties, tekeningen, 
berekeningen, informatie, model len,  
mal len en overige materia len welke door 
hoofdaannemer ter beschikking gesteld 
bl i jven eigendom van hoofdaannemer  
en d ienen door onderaannemer op eerste 
verzoek van hoofdaannemer d irect aan 
hoofdaannemer te worden geretourneerd.

3.  Onderaannemer verpandt conform artikel 
3 :237 B.W. bi j  eerste aanzegging door 
hoofdaannemer, de materia len en 
hu lpmiddelen, d ie h i j  ti jdens en in de 
toekomst t.b.v. het werk za l inzetten  
aan hoofdaannemer. Onderaannemer 
machtigt h ierbi j hoofdaannemer om deze 
te gebruiken voor het werk ook in geva l 
van ontbinding van de overeenkomst.



Artikel 30 Geschi l len
Al le geschi l len, welke ook daaronder 
begrepen die, welke s lechts door een  
der parti jen a ls zodanig beschouwd die  
naar aan leid ing van de overeenkomst  
of van de overeenkomsten, d ie daarvan een 
uitvloeisel mochten zi jn, tussen hoofdaannemer  
en onderaannemer mochten bestaan,  
worden bes lecht door arbitrage overeen-
komstig de regelen beschreven in de statuten 
van de Raad van Arbitrage voor de 
Bouwbedri jven van Nederland, zoa ls deze  
drie maanden voor de dag van pri jsopgave 
van het door de hoofdaannemer 
aangenomen werk lu iden.

Artikel 31 Mi l ieuzaken
Onderaannemer/leverancier is gehouden aan 
de geldende mi l ieuwetgeving h iertoe behoren 
ook op het project geldende strengere en/of 
aanvu l lende loka le eisen.  
Onderaannemer/ leverancier za l meewerken 
aan afva lschei- d ing op de bouwplaats  
en de verschi l lende afva lstromen in de ju iste 
afva lbakken deponeren.
Opruimen en afvoeren rest- en afva lmateriaa l 
in door hoofdaannemer beschikbaar gestelde 
afva lcontainers (tenzi j anders afgesproken) 
echter mi l ieu schadel i jke afva l- stoffen bl i jven 
eigendom van de onderaannemer/leverancier 
en d ienen direct na gebruik van het werk 
overeenkomstig de wettel i jke voorschriften  
te worden afgevoerd.
De onderaannemer/leverancier za l de 
afva lstoffen welke voor hergebruik in 
aanmerking komen terugnemen en 
aanbieden aan de producent om  
gerecycled te worden.
Ten behoeve van controle conformiteit Bes lu it 
Bodemkwal iteit d ient de onderaannemer/
leverancier de leverbon van de geleverde 
materia len met vermelding van product-
certificaat middels certificaat nummer  
zoa ls benoemd op www.bouwkwal iteit.n l  
te verstrekken

Artikel 32 Geheimhouding
1 .  Onderaannemer za l noch voor, noch 

ti jdens, noch na de u itvoering van de 
overeenkomst informatie verstrekken aan 
derden over de overeenkomst tenzi j vooraf 
schriftel i jke toestemming is verleend door 
hoofdaannemer.

2.  Onderaannemer, zi jn personeel en/of door 
hem inge- schakelde derden zi jn verpl icht 
tot geheimhouding met betrekking tot  
a l le informatie betreffende hoofd-
aannemer, opdrachtgever, adviseurs  
en nevenaannemers d ie zi j  in verband  
met de overeenkomst of de u itvoering 
daarvan mochten verkri jgen.

3.  Onderaannemer za l a l le door hem bi j  
de u itvoering van de overeenkomst 
betrokken derden schriftel i jk tot dezelfde 
geheimhouding verpl ichten.

Artikel 33 Respect, Duurzaamheid en 
Bedri jfscode P.Meijer
Vei l igheid en verantwoord werken staat 
voorop: Onderaan- nemer d ient zich  
te rea l iseren dat zi jn bi jdrage daaraan  
van essentieel belang is
•  Onderaannemer za l bi j  a l le facetten van 

deze overeenkomst het belang van 
vei l igheid, respect, kwal iteit en planning 
goed voor ogen houden; 

•  Onderaannemer wordt geacht klant-
gericht, maatschappel i jk verantwoord, 
ethisch correct, transparant en 
betrouwbaar te handelen 

•  Onderaannemer wordt geacht respectvol 
om te gaan met a l le betrokken parti jen  
op de bouwplaats a lsmede met de 
betrokken parti jen en personenuit de 
omgeving van de bouwplaats.

•  Onderaannemer is verpl icht de 
Bedri jfscode van NewBouw na te leven. 
Deze gedragscode is opgenomen op  
de website van hoofdaannemer  
(NewBouw.n l)


