ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN ZUYD
Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging
1.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen
onderdeel van de totstandkoming en de inhoud van iedere
overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen en/of
de uitvoering van werkzaamheden waarbij Zuyd BV, gevestigd te
’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 75342022, hierna te noemen Zuyd,
als opdrachtgever optreedt, voor zover partijen niet uitdrukkelijk
anders schriftelijk zijn overeengekomen.
2.	De toepasselijkheid van door opdrachtnemer gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders
overgekomen. In dat geval geldt bij strijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en de door opdrachtnemer gehanteerde algemene
voorwaarden, dat deze algemene voorwaarden prevaleren.
3.	Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
4.	Indien op een overeenkomst tussen opdrachtnemer en Zuyd deze
algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard,
stemt opdrachtnemer in met toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later
schriftelijk anders wordt overeengekomen.
5.	Zuyd is eenzijdig bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te
brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerkingtreding. Zuyd zal de gewijzigde voorwaarden
tijdig aan de opdrachtnemer toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de
opdrachtnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 7. Betaling en Facturen
1.	Betaling voor de geleverde goederen geschiedt binnen de
termijn genoemd in de overeenkomst dan wel, indien aflevering
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van deze algemene
voorwaarden is uitgesteld, binnen eenzelfde termijn na het tijdstip van
daadwerkelijke aflevering.
2.	Indien geen betalingstermijn is genoemd in de overeenkomst, zal
Zuyd de factuur voor de geleverde goederen uiterlijk voldoen binnen
60 dagen na de dag waarop Zuyd de factuur van opdrachtnemer heeft
ontvangen, mits die datum valt na de afleverdatum, althans uiterlijk
binnen zestig (60) dagen na montage of installatie, indien de montage
of installatie door opdrachtnemer wordt verricht. Valt de factuurdatum
op een tijdstip vóór aflevering, dan worden de afgeleverde goederen
door Zuyd betaald uiterlijk binnen 60 (zestig) dagen na de datum
van aflevering, mits de goederen voldoen aan de specificaties zoals
overeengekomen. Zuyd behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
om de nakoming van een betalingsverplichting in een voorkomend
geval op te schorten of te weigeren, dan wel de hoogte daarvan te
verminderen.
3.	Zuyd heeft te allen tijde het recht betalingen aan opdrachtnemer te
verrekenen met hetgeen opdrachtnemer aan hem verschuldigd is.
4.	Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming is Zuyd
gerechtigd al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer zo
lang opschorten totdat opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden naar
behoren is nagekomen.
5.	Door het verrichten van een betaling verliest Zuyd niet het recht een
eventuele vordering in te stellen jegens opdrachtnemer wegens een
tekortkoming in de nakoming, een gebrek in de levering of enige
andere aangelegenheid.
6.	Opdrachtnemer dient een kopie van de voor ontvangst getekende
afleverings- of termijn bon met de factuur mee te sturen.

ONDERDEEL A: INKOOPVOORWAARDEN

ONDERDEEL B: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 2. Termijnen voor aflevering
1.	Alle tussen opdrachtnemer en Zuyd overeengekomen (afleverings)
termijnen zijn vast en bindend.
2.	Zodra opdrachtnemer redelijkerwijs kan verwachten dat niet binnen
de geldende termijnen afgeleverd kan worden, stelt hij Zuyd daarvan
onverwijld, onder opgave van de onderliggende redenen en het
tijdstip waarop naar verwachting wel afgeleverd zal kunnen worden,
op de hoogte.
3.	Partijen zullen ingeval van vertraging in de aflevering, onverminderd
de aan Zuyd overigens toekomende rechten uit hoofde van deze
algemene voorwaarden of wettelijke bepalingen, in overleg treden
teneinde te bepalen of en op welke wijze de aldus ontstane situatie
naar genoegen van Zuyd kan worden opgelost.
4.	Het doen van een mededeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel,
ontheft opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid jegens Zuyd
wegens te late aflevering. In ieder geval verleent opdrachtnemer bij
te late aflevering een korting van 10% van de inkoopwaarde van de
te leveren goederen en is Zuyd gerechtigd de aanvullend gemaakte
kosten en geleden schade op opdrachtnemer te verhalen.
5.	Zuyd heeft het recht op redelijke gronden de afleveringstermijn te
verlengen. Opdrachtnemer zal in dat geval de goederen, deugdelijk
verpakt, afgescheiden en herkenbaar, opslaan, conserveren,
beveiligen en verzekeren. Zuyd zal de eventuele opslagkosten
voor zijn rekening nemen, mits partijen daarover op voorhand
overeenstemming hebben bereikt.
6.	Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het
overeengekomen tijdstip worden afgeleverd en partijen geen
overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van
de leveringstermijn en een vergoeding van de (vertragings)schade,
is Zuyd bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat Zuyd in dat geval jegens opdrachtnemer tot
schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 8. Aanvang en oplevering van het werk en termijnen
1.	Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang
nemen op het tijdstip vermeld in de overeenkomst. Opdrachtnemer
voert het werk uit overeenkomstig het van Zuyd ontvangen
tijdschema en levert het werk op, op het tijdstip zoals vermeld in de
overeenkomst.
2.	Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig
het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden is opgenomen en
goedgekeurd.
3.	Tot de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van
opdrachtnemer.
4.	Zuyd 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 bouw, zonder in dat geval tot vergoeding van
schade en/of kosten gehouden te zijn.
5.	Indien opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het
overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen
tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Zuyd hiervan
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
6.	Indien de opdrachtnemer het werk te laat oplevert, dan wel enig
onderdeel daarvan, is hij van rechtswege in verzuim. Zuyd is alsdan
gerechtigd de werkzaamheden op kosten van opdrachtnemer door
derden te laten uitvoeren.
7.	De door opdrachtnemer aan Zuyd te betalen boete bij te late
oplevering van het werk, c.q. overschrijding van het tijdschema, of
enig onderdeel daarvan, bedraagt in alle gevallen en tenminste per
dag 2% van de aanneemsom geldend tussen opdrachtnemer en
Zuyd, een en ander evenwel met een minimum van € 500 per dag,
onverminderd het recht van Zuyd op vergoeding van de werkelijk
door haar als gevolg van de te late oplevering c.q. overschrijding van
het tijdschema geleden schade, waaronder mede begrepen de door
haar gemaakte (extra) kosten, tenzij schriftelijk anders tussen partijen
overeengekomen.
8.	Opdrachtnemer is jegens Zuyd aansprakelijk voor eventuele boetes
of kortingen die door de Principaal van Zuyd en/of (bouw)directie aan
Zuyd worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten
van) het werk ten gevolge van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
vertraging. Zuyd heeft het recht deze boetes en kortingen te verhalen
op opdrachtnemer.
9.	Onverminderd het recht van Zuyd om naar eigen keuze en
beoordeling nakoming van de overeenkomst, eventueel met
schadevergoeding en alle ontstane kosten, te vorderen, heeft
Zuyd het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in
de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering
van (gedeelten van) het werk, of van overeengekomen termijnen
waarbinnen opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen,
alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende
voortgang vindt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder tot vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.
10.	De in dit artikel 8 genoemde boete en/of kosten zijn terstond
verschuldigd en opeisbaar bij overschrijding van het overeengekomen
tijdschema. Eenmaal bij overschrijding van de op dat tijdstip geldende
tijdschema verbeurde boete en kosten blijven verschuldigd ook
wanneer nadien een gewijzigd tijdschema wordt overeengekomen.

Artikel 3. Wijze en plaats van aflevering
1.	Alle onder een overeenkomst af te leveren goederen worden
DDP (Delivery Duty Paid), conform de betekenis die daaraan in
Incoterms 2010 is gegeven, op het in de overeenkomst vermelde
adres afgeleverd of op enig ander nader tussen partijen schriftelijk
overeengekomen adres.
2.	Indien de goederen door opdrachtnemer op het verkeerde adres
worden afgeleverd, komen de als gevolg daarvan ontstane extra
kosten voor rekening van opdrachtnemer.
3.	Elke aflevering gaat vergezeld van een document waarin de
volgende gegevens worden opgenomen: (A) Artikelnummer (B)
Inkoopordernummer (C) Inkoper (D) Aantal afgeleverde goederen (E)
Omschrijving van de afgeleverde goederen (F) Inhoud en aantal per
colli (G) Aantal pallets (H) Wettelijk voorgeschreven documenten.
4.	Deelleveringen zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuyd.
Artikel 4. Risico en Eigendomsoverdracht
1.	Het eigendom van de goederen gaat over op Zuyd nadat de goederen
zijn afgeleverd en Zuyd voor ontvangst van de goederen heeft
getekend, dan wel gemonteerd of geïnstalleerd zijn.
2.	Als opdrachtnemer op verzoek van Zuyd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden de aflevering
uitstelt, zal het eigendom van zaken op Zuyd overgaan op de datum
die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen. De goederen
zullen alsdan voor risico van opdrachtnemer als houder van de
goederen blijven, totdat de goederen bij Zuyd zijn afgeleverd op de
tussen partijen overeengekomen plaats(en) en aan het bepaalde in het
vorige lid is voldaan.
3.	Het risico van beschadiging en teloorgang van de goederen gaat over
op Zuyd op het moment dat de aflevering heeft plaatsgevonden en
Zuyd de goederen heeft goedgekeurd.
4.	Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en
software van Zuyd zijn verwerkt in zaken van opdrachtnemer, is
er sprake van een nieuwe zaak waarvan het eigendom aan Zuyd
toebehoort.
Artikel 5. Emballage en Transport
1.	De goederen worden verpakt overeenkomstig hetgeen daaromtrent
in de overeenkomst is bepaald en, indien en zover van toepassing, op
de juiste wijze conform de toepasselijke Nederlandse, Europese en/
of internationale wet- en regelgeving gemarkeerd, en in goede staat
–ondergebruikmaking van de meest geëigende vervoerswijze– naar
de bestemming getransporteerd.
2.	Opdrachtnemer zal de goederen op deugdelijke wijze tegen schade
tijdens transport beschermen en voldoende verzekeren en verzekerd
houden tegen redelijkerwijs aanwezig te achten risico’s gedurende het
transport. Opdrachtnemer zal Zuyd op eerste verzoek een kopie van
de verzekeringspolis verstrekken.
3.	Zuyd is gerechtigd een levering te weigeren indien de emballage niet
voldoet aan hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald.
4.	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
onjuiste verpakkingsmethoden, ondeugdelijke verpakkingsmaterialen
en een onjuist transport. Opdrachtnemer zal de goederen die
beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het transport kosteloos
herstellen of vervangen.
5.	Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Zuyd niet verplicht de
verpakking of eventuele verpakkingsmaterialen aan opdrachtnemer te
retourneren.
Artikel 6. Prijzen
1.	De prijzen zijn exclusief btw en omvatten, tenzij anders is
overeengekomen, alle kosten, hoe ook genaamd, in verband met
de nakoming van verplichtingen van opdrachtnemer. Alle kosten
die niet vooraf in de overeenkomst zijn vastgelegd, komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
2.	Alle overeengekomen prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders
tussen partijen is overeengekomen en/of de overeenkomst de
omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden,
alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
3.	Alle prijzen zijn gebaseerd op levering DDP (Delivery Duty Paid),
conform de betekenis die daaraan in Incoterms 2010 is gegeven, bij
het magazijn van Zuyd of op een andere door Zuyd opgegeven plaats
van levering.

Artikel 9. Oplevering en goedkeuring
1.	Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en
deugdelijk werk, zoals deze door Zuyd en/of zijn Principaal en/of de
bouwdirectie zijn gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de
overeenkomst is bepaald.
2.	Oplevering van het werk geschiedt in een voorkomend geval op een
tot Zuyd gerichte aanvraag van opdrachtnemer waarin opdrachtnemer
aangeeft op welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvraag
geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
3.	De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde
dag. De dag en het tijdstip van oplevering wordt aan opdrachtnemer
zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste twee (2) dagen voor de
oplevering, kenbaar gemaakt. Zuyd kan verlangen dat opdrachtnemer
of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is.
4.	Nadat het werk is opgenomen, wordt aan opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het
laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de
goedkeuring. De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders
overeengekomen.
5.	De heroplevering na onthouding van goedkeuring geschiedt conform
bovengenoemde bepalingen.
6.	Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan
op eerste verzoek van Zuyd herstellen of vervangen, zonder dat Zuyd
tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht
tot (geheel of gedeeltelijke) ontbinding en/of schadevergoeding van
hierdoor ontstane schade en kosten.
7.	Oplevering of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige
garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen
partijen gesloten overeenkomst of de wet.
8.	Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Zuyd het
recht haar betalingsverplichting op te schorten.
Artikel 10. Onderhoudstermijn en garantie
1.	De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het
werk door opdrachtnemer aan Zuyd en eindigt op het moment dat
de onderhoudstermijn die voor het totale werk tussen Principaal en
Zuyd is overeengekomen eindigt, tenzij in de overeenkomst anders is
bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij (hoofdaannemings)
overeenkomst is bepaald, eindigt de onderhoudstermijn twaalf
maanden na oplevering van het werk door Zuyd aan Principaal, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.	Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de
onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste verzoek van Zuyd
voor eigen rekening tot volledig genoegen van Zuyd en binnen een
door Zuyd te stellen redelijke termijn te herstellen.
3.	Na afloop van de onderhoudstermijn zal, indien Zuyd dat wenst,
het werk wederom worden opgenomen om te constateren of
opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
4.	Opdrachtnemer garandeert dat de door hem uitgevoerde
werkzaamheden en eventueel geleverde materialen, voldoen aan de
daarvoor gestelde/overeengekomen eisen en hij staat volledig in voor
de deugdelijkheid daarvan.

Artikel 11. Prijs, meerwerk en hoeveelheid
1.	De in de overeenkomst vermelde prijs is vast, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Er zal geen verrekening
plaatsvinden bij wijzigingen van lonen, prijzen, materialen e.d. De
overeengekomen prijs is exclusief btw.
2.	Opdrachtnemer zal Zuyd alleen meerwerk in rekening kunnen
brengen indien en voor zover Zuyd hem voor de uitvoering van dit
meerwerk uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft verstrekt.
3.	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 per eenheid te
verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk
vereist.
Artikel 12. Facturering
1.	De door opdrachtnemer aan Zuyd te verzenden facturen dienen te
voldoen aan de wettelijke en door Zuyd te stellen eisen.
2.	De factuur dient te worden ingediend bij c.q. toegestuurd aan Zuyd,
tenzij schriftelijk een andere wijze van facturering is overeengekomen.
3.	Opdrachtnemer heeft niet het recht om de facturen te verhogen met
een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
4.	Facturen die niet aan de wettelijke en/of door Zuyd gestelde eisen
voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen
geretourneerd en niet betaald.
Artikel 13. Betaling en eindafrekening
1.	De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen
te komen termijnschema of ingeval van het ontbreken van dit
termijnschema, na oplevering van het werk, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Zuyd zal slechts gehouden zijn tot betaling,
nadat: (A) opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop
een (termijn)betaling betrekking heeft aan Zuyd heeft opgeleverd
en door Zuyd is goedgekeurd, ofwel een onderdeel naar genoegen
van Zuyd heeft voltooid, en (B) door Zuyd een in overeenstemming
met artikel 12 zijnde factuur is ontvangen, en indien van toepassing
(C) opdrachtnemer Zuyd d.m.v. bescheiden heeft aangetoond dat
hij de werknemers, die de overeenkomst hebben uitgevoerd heeft
betaald, alsmede - voor zover de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)
van toepassing is - dat opdrachtnemer de voor deze werknemers
verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting betaald
heeft, dan wel voldoende aannemelijk maakt dat deze verplichtingen
nagekomen zullen worden.
2.	Zuyd zal de betalingen doen binnen uiterlijk 60 dagen na het tijdstip
dat aan alle in het vorig lid omschreven voorwaarden is voldaan, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3.	Zuyd heeft steeds het recht om de door opdrachtnemer verschuldigde
premies sociale verzekeringen en loonbelasting ter zake van de
uitvoering van de overeenkomst op elk door haar aan opdrachtnemer
te betalen bedrag in te houden en naar eigen inzicht te betalen op
de G-rekening van opdrachtnemer, dan wel de rekening van de
Belastingdienst.
4.	Door de betaling van het ingehouden bedrag overeenkomstig het
bepaalde in lid 3 van dit artikel is Zuyd jegens opdrachtnemer geheel
gekweten voor zover het dit bedrag betreft.
5.	Indien en voor zover zou blijken dat opdrachtnemer gehouden is om
per gewerkt uur een hoger bedrag aan premies en belastingen af te
dragen, zoals in het geval er meer uren worden gewerkt dan voorzien,
zal Zuyd het recht hebben het op de G-rekening van opdrachtnemer
te storten bedrag overeenkomstig te verhogen.
6.	Indien Zuyd bij toepassing en op grond van de Wet
Ketenaansprakelijkheid (WKA) tot betaling is aangesproken voor niet
betaalde premies en belastingen door opdrachtnemer of na hem
komende opdrachtnemers en Zuyd deze premies en belastingen
heeft moeten voldoen, heeft Zuyd verhaal op opdrachtnemer ten
belope van het gehele door Zuyd voldane bedrag. Dit bedrag wordt
vermeerderd met de volledige aan het verhaal verbonden kosten
die, zonder dat Zuyd deze hoeft aan te tonen, worden vastgesteld op
minimaal 15% van het door Zuyd betaalde bedrag. Daarnaast wordt
het bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel
6:119a BW over het door Zuyd betaalde bedrag vanaf het tijdstip van
betaling door Zuyd tot aan de dag van algehele voldoening door
opdrachtnemer.
7.	Zuyd is gerechtigd de bedragen die zij in de hiervoor genoemde
gevallen heeft betaald, te verrekenen met c.q. in te houden c.q. te
korten op de door haar aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen.
8.	Indien is overeengekomen dat Zuyd bedragen bij vooruitbetaling dient
te voldoen, heeft Zuyd te allen tijde het recht van opdrachtnemer
een, naar haar oordeel, genoegzame zekerheidstelling voor deze
bedragen te verlangen. Onder genoegzame zekerheidsstelling wordt
in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Zuyd opeisbare
bankgarantie ter hoogte van de vooruitbetaalde bedragen, waarbij de
kosten van de bankgarantie voor rekening van opdrachtnemer komen.
9.	Betaling door Zuyd van (gedeelten van) het werk (eventueel inclusief
verrichte leveringen) ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie
en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst en/
of de wet.
10.	Indien opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst, is Zuyd tot geen enkele vergoeding
gehouden, behoudens tot betaling van reeds verrichte en
goedgekeurde werkzaamheden c.q. leveringen. Zuyd is in dat geval
gerechtigd betaling op te schorten en/of te verrekenen. Indien de
tekortkoming aan opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze
betaling geschiedt onder aftrek van de schade en kosten die Zuyd als
gevolg van de tekortkoming lijdt en/of zal lijden.
Artikel 14. Verplichtingen opdrachtnemer
1.	Opdrachtnemer verplicht zich jegens Zuyd:
- conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving geregistreerd
te staan bij de Belastingdienst alsmede een bewijs van registratie te
overleggen;
- te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover vereist, en
deze bescheiden op verzoek van Zuyd te tonen;
- Zuyd op eerste verzoek een staat van alle tewerkgestelde, al dan
niet ingeleende, werknemers te overhandigen;
- Zuyd op eerste verzoek de loonstaten dan wel de
manurenverantwoording ter inzage te verstrekken. Op eerste
verzoek levert opdrachtnemer elke week een manurenregistratie in
bij Zuyd volgens een door Zuyd vast te stellen model;
- alle verplichtingen jegens de door opdrachtnemer tewerkgestelde, al
dan niet ingeleende, werknemers strikt na te komen;
- alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale
verzekering alsmede van loonbelasting, die verbandhouden met het
aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de eventueel
toepasselijke CAO stipt na te leven;
- telkenmale op eerste verzoek van Zuyd onverwijld een
recente verklaring van de belastingdienst te tonen inzake zijn
betalingsgedrag betreffende de verschuldigde premies sociale
verzekering en loonbelasting;
- zijn administratie in te richten conform de wet- en regelgeving ten
aanzien van de inleen-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid;
- Zuyd op eerste verzoek kosteloos alle inlichtingen te verschaffen die
zij voor haar administratie of voor die van haar Principaal nodig heeft;
- de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt
aan de geldende Arbo- en milieuwetgeving, alsmede aan
de geldende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden, brandbeveiliging en brandpreventie;
- de uitvoering van de werkzaamheden zal geschieden in één
ononderbroken periode, tenzij Zuyd anders verlangt.
2.	Indien opdrachtnemer zich niet aan de in lid 1 genoemde
verplichtingen houdt en Zuyd als gevolg daarvan door of namens (een)
derde(n) op welke grond ook wordt aangesproken op vergoeding van
schade, boete en/of anderszins, is opdrachtnemer gehouden om Zuyd
volledig schadeloos te stellen. Opdrachtnemer vrijwaart Zuyd volledig,
onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor alle mogelijke claims ter
zake.
Artikel 15. Wetten, voorschriften en vergunningen
1.	Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens
de wet gegeven voorschriften, die Zuyd krachtens de door haar

met haar Principaal gesloten hoofdaannemingsovereenkomst
bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst
omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht
te nemen. De aan Zuyd in verband met de uitvoering van het werk,
waarvan het aan opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt,
verleende vergunningen c.q. ontheffingen kunnen desgewenst door
opdrachtnemer worden ingezien.
2.	Opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde
voorschriften betrekking hebbende op de door hem uit te voeren
onderdelen van het werk, volledig na te leven en in acht te nemen,
zoals Zuyd deze zou moeten naleven en in acht nemen, indien zij dit
onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. Opdrachtnemer zal alle
door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan Zuyd
vergoeden en Zuyd volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk
vrijwaren voor aanspraken van derde(n) ter zake, waaronder, maar
niet uitsluitend, alle van overheidswege genomen maatregelen ter
handhaving van die voorschriften.
3.	Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de in verband met de
uitvoering van zijn opdracht eventueel vereiste (werk)vergunning(en).
Tevens zorgt hij ervoor dat de eventueel door hem in te schakelen
onderaannemers ook beschikken over de vereiste (werk)
vergunning(en).
Artikel 16. Schade aan of verlies van zaken
1.	Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor schade aan
hulpmaterialen, -constructies, materieel alsmede de nog niet in het
werk opgenomen zaken die door opdrachtnemer op de bouwplaats
zijn aangevoerd, waaronder, maar niet uitsluitend begrepen, schade
door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met
inbegrip van brandstichting.
2.	Indien door Zuyd of zijn Principaal in een voorkomend geval ten
behoeve van de bouw een “Construction All Risks” verzekering
(CAR) is afgesloten, waarop opdrachtnemer is meeverzekerd, kan
opdrachtnemer Zuyd verzoeken hem een kopie van het certificaat
van de verzekering (CAR) te verstrekken. Opdrachtnemer draagt ook
de verplichtingen die door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede)
verzekerden worden opgelegd. Het eigen risico dat op de verzekering
van toepassing is komt ten laste van opdrachtnemer. Ten aanzien van
de in lid 1 bedoelde gevallen kan door opdrachtnemer geen beroep
worden gedaan op de CAR-verzekering. Aanspraken onder de CARverzekering ontstaan eerst door een daartoe strekkende verklaring
door Zuyd (of diens Principaal) tegenover de verzekeraars.
Artikel 17. Organisatie bouwplaats
1.	Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Zuyd gegeven
orders en aanwijzingen/instructies ten aanzien van het te behalen
resultaat van de opdracht op te volgen. Zuyd kan echter haar
Principaal (of diens gemachtigde) schriftelijk verzoeken na overleg
met opdrachtnemer, diens orders en aanwijzingen als voornoemd
rechtstreeks aan opdrachtnemer te geven. Opdrachtnemer geeft
eerst na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van bedoeld
verzoek van Zuyd gevolg aan deze rechtstreekse door of namens
Principaal gegeven orders en aanwijzingen. Op het moment dat
opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen van Principaal
of diens gemachtigde ontvangt zonder dat hij bedoelde schriftelijke
kennisgeving van Zuyd heeft ontvangen, is opdrachtnemer verplicht
zulks onverwijld schriftelijk mee te delen aan Zuyd.
2.	Opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de
arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door Zuyd ingeschakelde
adviseur ter zake de organisatie van de bouwplaats, onder andere
voor wat betreft de opslag en de veiligheid van materiaal en de
veiligheid van het uit te voeren werk.
3.	Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan
wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of
andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de
opdrachtnemer en zijn (eventuele) werknemers, die werkzaamheden
uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten
voor opdrachtnemer zullen niet op Zuyd verhaald kunnen worden. Dit
laatste geldt eveneens indien door staking, stagnatie en/of door enige
andere omstandigheden bij Zuyd of bij derden, daaronder begrepen
de Principaal, niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik
gemaakt kan worden.
4.	De door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties
dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te
geschieden, waarbij (werknemers van de) opdrachtnemer zich
aanpast/aanpassen aan de vakantie-, werk- en schafttijden van Zuyd.
Indien Zuyd van (werknemers van) opdrachtnemer om welke reden
dan ook verlangt om door te werken op het desbetreffende werk/
project, is opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te
verlenen, een en ander binnen de vigerende wet- en regelgeving.
5.	Opdrachtnemer verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen,
indien hij niet door een door hun vorige werkgever ondertekend
en gedateerd bewijsstuk kan overleggen, waaruit blijkt dat die
dienstbetrekking met goedvinden van de vorige werkgever is
beëindigd.
6.	De namen van door opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde
werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder van het uit te voeren werk
en aan Zuyd kenbaar te worden gemaakt. Deze werknemers dienen
zich te allen tijde op het werk/project te kunnen legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs en dienen, voor zover nodig, in het bezit te
zijn van een voor de toegang tot het werk benodigde pas/kaart.
7.	Zuyd heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer
de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten
verwijderen, indien zij zich niet kunnen legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs en/of wegens onder andere, maar niet uitsluitend,
ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag e.d.
8.	Tenzij opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter
plaatse is, dient tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden
steeds een persoon aanwezig te zijn die de opdracht heeft orders en
aanwijzingen ten aanzien van het te behalen resultaat van het werk/
project van of namens Zuyd op te volgen en deze onverwijld aan
opdrachtnemer of diens gemachtigde over te brengen. De naam van
deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij (de uitvoerder van)
Zuyd en bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient
zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden
te melden bij (de uitvoerder van) Zuyd.
9.	Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden
van de bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening en
risico het bij zijn werkzaamheden vrijgekomen puin- en bouwafval,
waaronder gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en
materieel, alsmede restant materiaal en verbruikszaken steeds
op legale wijze en behoorlijk op te ruimen. Opruiming van het
vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van opdrachtnemer,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.	Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te
parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico
aangewezen parkeerruimte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
SLOTBEPALING: GELDEND VOOR ONDERDEEL A EN B
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
1.	Op alle met Zuyd gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomsten en/
of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten
respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.	Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bij uitsluiting
bevoegde rechter van de rechtbank van de vestigingsplaats van Zuyd.
3.	Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van
geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage, overeenkomen.

Versie juni 2021

