
Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

03.10 kraanwerkzaamheden

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.04, 2.15, 3.03.01, 3.03.02, 3.03.03, 3.03.04, 3.03.05, 3.03.06, 3.03.07, 3.03.08, 3.03.09, 3.03.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.03.01 Door Opdrachtnemer zal worden aangetoond dat de kraan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving middels een CE-

Conformiteitsverklaring welke in het kraanboek aanwezig dient te zijn (arbobesluit art 7.2.)

3.03.02 Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de hijskraan periodiek (jaarlijks bij normaal gebruik) een keuring zal ondergaan. Deze 

wordt uitgevoerd volgens de 2-2-2 regeling en is aantoonbaar aanwezig in het kraanboek. Opdrachtnemer zal er tevens 

voor zorgen dat de gebruikte hijs- en hulpgereedschap welke geleverd wordt bij de gewenste hijskraan periodiek (minimaal 

jaarlijks) wordt geïnspecteerd en vierjaarlijks gekeurd.
3.03.03 Alle bij het voertuig/hijskraan gebonden documenten zijn aanwezig in het kraanboek. De indexlijst betreffende 

hijsgereedschap, hijsbanden en rondstroppen is tevens aanwezig.

3.03.04 Indien dit wettelijk vereist is, zorgt de Opdrachtnemer voor de eerste ingebruikname de opstellingskeuring.

3.03.05 Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de hijskraan wordt bediend door een deskundig onderricht persoon (machinist) met 

voldoende praktijkervaring die aantoonbaar is met het TCVT-boekje (hijsbewijs) dat afgegeven is door een gecertificeerde 

instelling. In het TCVT-boekje dient een aantekening(en) te staan betreffende de opgedane ervaringen.

3.03.06 Bij risicovolle werkzaamheden zoals het hijsen met twee of meer kranen en/of bijzondere locaties zoals hijsen op 

vliegvelden of nabij spoorlijnen dient een werkplan (LMRA/TRA) te worden opgesteld volgens de arbo-wet en ter 

goedkeuring bij Opdrachtgever en Principaal te worden ingediend.

3.03.07 Opdrachtnemer zal tevens zorgen voor hijsgereedschap dat afgestemd is op de configuratie van de hijskraan. Voor door de 

Opdrachtnemer ter beschikking te stellen hulp-, hijs- en communicatiemiddelen wordt verwezen naar het overzicht bij de 

Opdrachtspecificatie.

3.03.08 Opdrachtnemer zal de vergunningen en/of toestemmingen om transport en hijswerkzaamheden te mogen uitvoeren voor 

zijn rekening verzorgen.

3.03.09 Precario welke achteraf door de betreffende gemeente wordt berekend is ten laste van de Opdrachtnemer.

3.03.10 Opdrachtnemer zal zorgen voor een adequate verzekering tegen schade veroorzaakt aan de hijslast. 



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

05.50 uitzetwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.02, 3.05.01, 3.05.02, 3.05.03, 3.05.04, 3.05.05, 

Artikel 2 Organisatie

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.05.01 Opdrachtgever zal de informatie met betrekking tot rooilijnen, stramienen, peilen, hoogtematen of referentiepunten 

beschikbaar stellen.

3.05.02 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat alle meetmiddelen door externe bedrijven worden gekalibreerd overeenkomstig 

paragraaf 4.11 ISO 9001 en NEN 3140.

3.05.03 Opdrachtnemer zal de meetpunten in kleur aangeven op piketten en/of hulphout. 

3.05.04 Opdrachtnemer zal voor het overeengekomen aantal verklikpunten zorgdragen.

3.05.05 Opdrachtnemer zal de nodige inmetingen uitvoeren ten behoeve van revisiegegevens en deze verstrekken aan de 

Opdrachtgever.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

10.00 sloopwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.15, 3.00.04, 3.10.01, 3.10.02, 3.10.03, 3.10.04, 3.10.05, 3.10.06, 3.10.07, 3.12.07, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.05 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde rijplaten of schotten leveren en aanbrengen.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.04 Opdrachtnemer zal in overleg met de Opdrachtgever maatregelen treffen tot beperking van overlast aan omwonenden en 

schade aan belendingen.

3.10.01 Opdrachtnemer zal conform de wettelijke eisen afschermingen plaatsen en in stand houden.

3.10.02 Opdrachtnemer zal afdoende maatregelen nemen ter voorkoming van stof.

3.10.03 Opdrachtnemer zal alle stoffen en materialen, waaronder asbest,  die vrijkomen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, 

volgens de geldende wettelijke eisen en plaatselijke voorschriften verwijderen en afvoeren.

3.10.04 Opdrachtnemer zal de stortbewijzen en vrijwaring naar het bevoegd gezag sturen en kopieën hiervan verstrekken aan de 

uitvoerder van de Opdrachtgever.

3.10.05 Indien Opdrachtnemer weet, danwel kan vermoeden, dat er sprake is van onverwachte danwel onvoorziene 

omstandigheden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de aanwezigheid van asbest of beschermde 

diersoorten dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever direct van deze omstandigheden op de hoogte stellen.

3.10.06 Opdrachtnemer zal eventueel aanwezige heipalen verwijderen tot 1 meter onder het maaiveld, of tot een diepte die 

afgestemd is op de nieuw te maken funderingsconstructie.

3.10.07 Opdrachtnemer zal het terrein vrij van puin(resten) opleveren.

3.12.07 Opdrachtnemer zal bevuilde wegen dagelijks en indien nodig vaker schoonmaken.



Bijzondere voorwaarden voor het

10.32 verwijderen van asbest

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.10.08, 3.10.09, 3.10.10, 3.10.11, 3.10.12

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.10.08 Opdrachtnemer zal de wijze van saneren toelichten met een sloopplan.

3.10.09 Opdrachtnemer zal de wijze van saneren aantonen met een vooraf ingediend asbestwerkplan.

3.10.10 Opdrachtnemer zal de asbestbronnen verwijderen volgens het goedgekeurde asbestwerkplan.

3.10.11 Opdrachtnemer zal, met vrijgaverapporten en stortbewijzen, aantonen dat de vermelde asbestbronnen in het werkplan 

daadwerkelijk gesaneerd zijn.

3.10.12 Opdrachtnemer zal de vergunning aanvragen voor de saneringswerkzaamheden.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

12.00 grondwerk, riolering en straatwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.05, 3.00.03, 3.10.05, 3.12.01, 3.12.02, 3.12.03, 3.12.04, 3.12.05, 3.12.06, 3.12.07, 3.12.08, 

3.12.09, 3.12.10, 3.12.11, 3.12.12, 3.12.13, 3.12.14, 4.00.02, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.05 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde rijplaten of schotten leveren en aanbrengen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.10.05 Indien Opdrachtnemer weet, danwel kan vermoeden, dat er sprake is van onverwachte danwel onvoorziene 

omstandigheden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de aanwezigheid van asbest of beschermde 

diersoorten dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever direct van deze omstandigheden op de hoogte stellen.

3.12.01 Opdrachtnemer zal, in het geval dat er heiwerkzaamheden in de bouwput worden uitgevoerd, zorgen voor een zandpakket 

van voldoende dikte.

3.12.02 Opdrachtnemer zal het nodige grondwerk verrichten onder meer ten behoeve van het oplengen van heipalen die 

(incidenteel) te diep zijn weggeslagen. 

3.12.03 Opdrachtnemer zal, in het geval van handmatig koppensnellen, de paalkoppen inclusief puin uit de bouwkuip verwijderen 

en afvoeren.

3.12.04 Opdrachtnemer neemt alle noodzakelijke verkeersmaatregelen om de veiligheid te borgen. Dit ter goedkeuring door de 

bevoegde instanties en de Opdrachtgever.

3.12.05 Opdrachtnemer dient voor de aanvang van zijn werkzaamheden een saneringsplan ter goedkeuring aan de Opdrachtgever 

en de bevoegde instanties te overleggen, inclusief de wettelijk vereiste procedures en registraties.

3.12.06 Opdrachtnemer zal het aan- en afvoeren van grond en zand zodanig uitvoeren dat (bouw)wegen niet worden bevuild en dat 

er geen gevaar voor derden ontstaat.

3.12.07 Opdrachtnemer zal bevuilde wegen dagelijks en indien nodig vaker schoonmaken.

3.12.08 Opdrachtnemer zal grondwerk, riolering en bestratingen uitvoeren ten behoeve van de bouwplaatsinrichting.

3.12.09 Opdrachtnemer zal voor zijn rekening de AP04 verklaringen verstrekken.

3.12.10 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever eenheidsprijzen voor het gebruik van machines (met 

bediening) en dergelijke verstrekken.

3.12.11 Opdrachtnemer zal de revisietekening van de riolering uiterlijk 10 dagen na het leggen van de riolering aan de 

Opdrachtgever verstrekken.

3.12.12 Opdrachtnemer zal de riolering ten behoeve van de hemelwaterafvoeren tot 10 cm boven het toekomstig maaiveld 

aanbrengen.

3.12.13 Opdrachtnemer zal de aan te brengen bouwweg gedurende de bouwtijd respectievelijk de aangegeven periode voor zijn 

rekening onderhouden.

3.12.14 De in het Bestek of op tekeningen aangegeven terreinhoogten zijn de definitieve hoogten die moeten worden opgeleverd bij 

de oplevering en aan het einde van de onderhoudstermijn.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.02 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van twee jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

13.00 bemaling

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.13.01, 3.13.02, 3.13.03, 3.13.04, 3.13.05, 3.13.06, 3.13.07, 3.13.08, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.13.01 Opdrachtnemer zal voor de aanvang van zijn werkzaamheden een bemalingsplan indienen, ter goedkeuring door de 

hoofdconstructeur en de Opdrachtgever. Dit plan omvat onder meer de storingsmeldingenprocedure, informatieuitwisseling, 

no-break-system en reservepompen.

3.13.02 Opdrachtnemer zal voor het onttrekken en het afvoeren van grondwater de wettelijke eisen en de eisen van de plaatselijke 

(semi-)overheidsinstanties in acht nemen.

3.13.03 Opdrachtnemer zal op grond van zijn zorgplicht afdoende maatregelen treffen tegen de mogelijke gevolgen van uitval of 

storingen.

3.13.04 Opdrachtnemer zal, indien vereist, zorgdragen voor de onttrekkings- en/of lozingsvergunningen.

3.13.05 Indien de Opdrachtnemer de vergunningsaanvraag namens de Opdrachtgever verzorgt, is en blijft de Opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens ondanks dat deze aanvraag ondertekend is door de 

Opdrachtgever.

3.13.06 Eventuele keuringskosten van lozingswater zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.13.07 Opdrachtnemer zal bij een overschrijding van het debiet* of tijdsduur* hiervan tijdig melding maken aan de Opdrachtgever 

en de bevoegde instanties. *(debiet en tijdsduur zijn afhankelijk van de regio)

3.13.08 Opdrachtnemer zal daar waar nodig in de ringleiding voorzieningen voor uitritten maken.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

20.00 heiwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.05, 2.15, 3.00.01, 3.00.02, 3.00.04, 3.20.01, 3.20.02, 3.20.03, 3.20.04, 3.20.05, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.05 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde rijplaten of schotten leveren en aanbrengen.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige indiening van tekeningen en/of berekeningen en goedkeuring daarvan door 

het bevoegd gezag.

3.00.04 Opdrachtnemer zal in overleg met de Opdrachtgever maatregelen treffen tot beperking van overlast aan omwonenden en 

schade aan belendingen.

3.20.01 Opdrachtnemer voert de heiwerkzaamheden uit met een door de hoofdconstructeur goedgekeurde heistelling en heiblok.

3.20.02 Opdrachtnemer zal de palen lossen, transporteren en onder de stelling brengen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

3.20.03 De maximaal toegestane paalafwijking bedraagt 3 cm.

3.20.04 Traditionele gebruiken zoals een eerste paal vallen niet onder stagnatie en kunnen daarom niet leiden tot enige verrekening 

van stagnatie-uren.

3.20.05 Opdrachtnemer zal de palen , indien van toepassing, voorzien van een markering voor het kalenderen.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

20.32 in de grond gevormde paalsystemen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.05, 2.15, 3.00.01, 3.00.02, 3.00.04, 3.12.07, 3.20.01, 3.20.04, 3.20.06, 3.20.07, 3.20.08, 3.20.09, 

3.20.10, 3.20.11, 3.20.12, 3.20.13, 3.20.14, 3.20.15, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.05 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde rijplaten of schotten leveren en aanbrengen.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige indiening van tekeningen en/of berekeningen en goedkeuring daarvan door 

het bevoegd gezag.

3.00.04 Opdrachtnemer zal in overleg met de Opdrachtgever maatregelen treffen tot beperking van overlast aan omwonenden en 

schade aan belendingen.

3.12.07 Opdrachtnemer zal bevuilde wegen dagelijks en indien nodig vaker schoonmaken.

3.20.01 Opdrachtnemer voert de heiwerkzaamheden uit met een door de hoofdconstructeur goedgekeurde heistelling en heiblok.

3.20.04 Traditionele gebruiken zoals een eerste paal vallen niet onder stagnatie en kunnen daarom niet leiden tot enige verrekening 

van stagnatie-uren.

3.20.06 Opdrachtnemer zal de palen afwerken op de door de uitvoerder van de Opdrachtgever aangegeven hoogten.

3.20.07 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen  dat vervorming van reeds gemaakte palen wordt voorkomen door onder meer de 

volgorde en de onderlinge afstand tussen de palen tijdens de uitvoering op elkaar af te stemmen.

3.20.08 Opdrachtnemer zal de betonsamenstelling  met eventuele toeslagstoffen tijdig indienen ter goedkeuring door de uitvoerder 

van de Opdrachtgever en de Hoofdconstructeur.

3.20.09 Opdrachtnemer zal de KOMO-certificaten van het beton en het wapeningsstaal verstrekken.

3.20.10 Opdrachtnemer zal, indien vereist, proefkubussen maken.

3.20.11 Opdrachtnemer zal de drukregistratie van alle palen verzorgen en deze registratie beschikbaar stellen aan de 

Opdrachtgever.

3.20.12 Opdrachtnemer zal een, vooraf overeen te komen, aantal palen laten doormeten door een daartoe gespecialiseerd bedrijf 

volgens de eisen van de Principaal of de Opdrachtgever.

3.20.13 Het meetrapport zal zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever worden verstrekt. Indien het meetresultaat daar aanleiding 

toe geeft, zullen extra metingen worden uitgevoerd voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.20.14 Opdrachtnemer zal het beton en de wapening leveren. Eventuele verrekeningen van meer of minder meters paal zullen 

vooraf worden overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

3.20.15 Opdrachtnemer zal de uitkomende boorgrond afvoeren naar een nader overeen te komen locatie.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

20.37 koppensnellerswerk en kraken van palen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.20.21, 3.20.22, 3.20.23, 3.20.24, 3.20.25, , 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.20.21 Opdrachtgever zal de afhakhoogtes op de palen aangeven.

3.20.22 Opdrachtnemer zal de palen recht en vlak afsnellen zonder dat dit scheuren oplevert.

3.20.23 Opdrachtnemer zal de wapening op de vereiste lengte afkorten.

3.20.24 Opdrachtnemer zal de betonresten verwijderen en afvoeren.

3.20.25 Opdrachtgever zal het benodigde grondwerk rond de palen uitvoeren.



Bijzondere voorwaarden voor het

20.41 plaatsen en/of verwijderen van damwanden

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.05, 2.15, 3.00.01, 3.00.02, 3.00.04, 3.20.31, 3.20.32, 3.20.33, 3.20.34, 3.20.35, 3.20.36, 3.20.37, 

3.20.38, 3.20.39, 3.20.40, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.05 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde rijplaten of schotten leveren en aanbrengen.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige indiening van tekeningen en/of berekeningen en goedkeuring daarvan door 

het bevoegd gezag.

3.00.04 Opdrachtnemer zal in overleg met de Opdrachtgever maatregelen treffen tot beperking van overlast aan omwonenden en 

schade aan belendingen.

3.20.31 Opdrachtnemer zal eveneens de verankeringen en gordingen leveren, aanbrengen en verwijderen.

3.20.32 De wijze en het moment van aanbrengen of verwijderen van de damwanden en de verankering behoeft de goedkeuring van 

de Opdrachtgever en hoofdconstructeur.

3.20.33 Het maximaal toegestane trillingsniveau zal voorafgaand aan de uitvoering door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

worden medegedeeld.

3.20.34 Opdrachtnemer verzorgt voor diens rekening, indien dit geeist wordt, trillingmetingen. 

3.20.35 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een voldoende draagkrachtige ondergrond voor zijn materieel en neemt de nodige 

maatregelen.

3.20.36 Opdrachtnemer zal de damwanden goed te lood en op de aangegeven plaats aanbrengen.

3.20.37 Toleranties. De maximale afwijking in hoogte van de bovenkant is + of - 20mm (Z-as) en maximale afwijking horizontaal is + 

of - 50mm (X- en Y-as)

3.20.38 Indien een damwand uit het slot loopt, dan zal de Opdrachtnemer zodanige maatregelen nemen dat de constructieve en 

waterdichte eigenschappen van de damwandconstructie gewaarborgd worden en blijven.

3.20.39 Indien er damwanden verwijderd worden of als verloren moeten worden beschouwd, dan blijven deze eigendom van de 

Opdrachtgever.

3.20.40 De Opdrachtnemer verzorgt het benodigde grondwerk voor het aanbrengen of verwijderen van de damwanden.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

21.14 vlechtwerk betonwapening

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.21.01, 3.21.02, 3.21.03, 3.21.04, 3.21.05, 3.21.06, 3.21.07, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.21.01 Opdrachtnemer zal de benodigde hulpwapening, hulpconstructies en tijdelijke voorzieningen leveren en aanbrengen. 

3.21.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inwerken van de voorzieningen ten behoeve van derden. (zoals pvc-buizen en 

aardleidingen)

3.21.03 Opdrachtnemer zal, naast de daaraan door KOMO gestelde eisen, de wapening zodanig verbinden dat de posities van de 

wapeningsstaven ook tijdens het betonstorten gewaarborgd zijn. 

3.21.04 Opdrachtnemer zal aan de hand van de wapeningstekeningen buigstaten maken en deze uiterlijk één week voor uitvoering 

verstrekken aan de Opdrachtgever.

3.21.05 De Opdrachtnemer zal de indeling en labeling van de buigstaten vooraf ter goedkeuring indienen bij de Opdrachtgever.

3.21.06 De afrekening zal plaatsvinden volgens de door Opdrachtgever en de door of namens Principaal goedgekeurde buigstaten, 

tenzij met de Opdrachtnemer vooraf een totaalprijs overeengekomen is.

3.21.07 De wapening zal worden verrekend op basis van netto kilogrammen, niet volgens de zogenoemde "Vest"-gewichten.

Knipverlies, hulpwapening, hulpconstructies, tijdelijke voorzieningen en vlechtdraad worden niet verrekend.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

21.32 betonwerk, bekisten en storten

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.01, 3.21.08, 3.21.09, 3.21.10, 3.21.12, 3.21.13, 3.21.14, 3.21.15, 3.21.16, 3.21.17, 3.21.18, 

3.21.19, 3.21.20, 3.21.21, 3.21.22, 3.21.23, 3.22.02, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.21.08 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de bekisting voldoende sterk, strak en stijf wordt opgesteld,  zodanig dat de juiste 

stand voor, tijdens en na het betonstorten gehandhaafd blijft.

3.21.09 Opdrachtnemer zal de aangegeven sparingen en in te storten onderdelen op de juiste plaatsen aanbrengen.

3.21.10 Opdrachtnemer zal de benodigde spoel- en stortluiken aanbrengen.

3.21.12 Opdrachtnemer zal de bekisting met bekistingsolie behandelen.

3.21.13 Opdrachtnemer zal zodanig ontkisten dat er geen vermijdbare schade aan materieel en betonconstructies ontstaat.

3.21.14 Opdrachtnemer zal ook de sparingen ontkisten.

3.21.15 Opdrachtnemer zal de bekistingen voor en na het storten en na het ontkisten nat-, respectievelijk schoonspuiten.

3.21.16 Opdrachtnemer zal afdoende maatregelen treffen tegen uitdroging.

3.21.17 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de wapening niet verschuift.

3.21.18 Onvolkomenheden in het beton(oppervlak) worden door of voor rekening van de Opdrachtnemer hersteld ter goedkeuring 

door de Opdrachtgever.

3.21.19 Opdrachtnemer zal hulp leveren bij het opstellen en bedrijfsklaar maken van kraan of pomp.

3.21.20 Opdrachtnemer zal, indien gewenst, proefkuben maken.

3.21.21 Opdrachtnemer zal al het ter beschikking gestelde materieel grondig schoonspoelen en na afloop op een door de 

Opdrachtgever aangegeven plaats verzamelen en opslaan.

3.21.22 Opdrachtnemer zal voor start van zijn werkzaamheden een stortplan indienen, ter goedkeuring door de hoofdconstructeur 

en Opdrachtgever.

3.21.23 Opdrachtnemer zal alle gemorste beton verwijderen en deponeren in de daartoe bestemde container.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

21.51 monolitisch afgewerkte betonoppervlakken inclusief betonstorten

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.05, 3.21.16, 3.21.18, 3.21.23, 3.21.24, 3.21.25, 3.21.26, 3.21.27, 3.21.28, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.21.16 Opdrachtnemer zal afdoende maatregelen treffen tegen uitdroging.

3.21.18 Onvolkomenheden in het beton(oppervlak) worden door of voor rekening van de Opdrachtnemer hersteld ter goedkeuring 

door de Opdrachtgever.

3.21.23 Opdrachtnemer zal alle gemorste beton verwijderen en deponeren in de daartoe bestemde container.

3.21.24 Opdrachtnemer zal alle onderdelen die in het zicht blijven beschermen tegen opspattend beton.

3.21.25 Opdrachtnemer zal het beton storten op een ondervloer die door Opdrachtgever op hoogte is gebracht.

3.21.26 Opdrachtnemer zal de ondervloer qua hoogte controleren op de geldende uitgangspunten alvorens tot uitvoering van zijn 

werkzaamheden over te gaan.

3.21.27 Indien er geen dilatatiepatroon aanwezig is, dan bepaalt de Opdrachtgever dit  in overleg met de hoofdconstructeur en de 

Opdrachtnemer.

3.21.28 Opdrachtnemer zal, indien de vloer gewapend wordt met staal- of kunststofvezels, de berekening van het aantal kg per m3 

beschikbaar stellen aan de hoofdconstructeur ter goedkeuring.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

22.00 metselwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.12, 3.00.03, 3.22.01, 3.22.02, 3.22.03, 3.22.04, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.07 Opdrachtgever zal de mortelsilo/silo's op een centrale plaats laten opstellen.

2.08 Opdrachtnemer zal de mortelsilo/silo's onderhouden en schoonmaken.

2.09 Opdrachtgever zal containers beschikbaar stellen voor afval. 

2.10 Indien nodig zal door de Opdrachtgever een steenzaagmachine beschikbaar worden gesteld.

2.12 Indien op het project bouwliften aanwezig zijn, dan mogen die, in goed overleg met de uitvoerder van de Opdrachtgever, 

gebruikt worden.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.22.01 Opdrachtnemer  zal tevens het opperen, opbouwen en opruimen van de benodigde schraagsteigers (of gelijkwaardig) 

uitvoeren,  het boren van ankers, zaagwerk, het aanbrengen van spouwisolatie, vochtkeringen, dilataties, kantplanken, 

lateien, raamdorpels en kleine prefab onderdelen uitvoeren.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.22.03 Opdrachtnemer zal de benodigde metselconsoles aan de steigers aanbrengen en verwijderen.

3.22.04 Opdrachtnemer dient sparingen op aanwijzing van de Opdrachtgever aan te brengen en deze nadien aan te metselen.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

22.11 stelwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 3.05.01, 3.22.02, 3.22.05, 3.22.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.05.01 Opdrachtgever zal de informatie met betrekking tot rooilijnen, stramienen, peilen, hoogtematen of referentiepunten 

beschikbaar stellen.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.22.05 Opdrachtnemer zal al het benodigde stelwerk ten behoeve van metselwerk uitvoeren, inclusief de levering van het 

benodigde (hulp)materieel en inclusief eventueel optoppen.

3.22.06 Opdrachtnemer zal de profielen en het hulphout verwijderen en opruimen.



Bijzondere voorwaarden voor het

22.24 impregeneren van gevels

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.02, 3.22.02, 3.22.07, 3.22.26, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.22.07 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het opperen, opbouwen en opruimen van de benodigde 

schraagsteigers (of gelijkwaardig) en het dichtzetten van gaten.

3.22.26 Opdrachtnemer zal, alvorens met de werkzaamheden te starten, de kozijnen afdekken en beschermen.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

22.42 lijmwerk van elementen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.02, 2.13, 3.22.02, 3.22.08, 3.22.09, 3.22.10, 3.22.11, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.13 Opdrachtgever zal trek- en/of drukschoren en stophout beschikbaar stellen. 

Artikel 3 Eisen en informatie

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.22.08 Opdrachtnemer zal tevens kimmen, lateien, ankers, sparingen en dilataties aanbrengen of inwerken.

3.22.09 Opdrachtnemer zal bij het vooropperen , ter voorkoming van optrekkend vocht, de elementen op stophout plaatsen  en 

deze afdekken. 

3.22.10 Opdrachtnemer zal de wanden afschoren en de schoren  later,  op aanwijzing van de uitvoerder, weer verwijderen.

3.22.11 Indien er verrekening overeengekomen is, dan zal deze plaatsvinden op basis van de hoeveelheden in de "lijmboekjes", dit 

wil zeggen exclusief specierug.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het

22.44 leveren en aanbrengen van separatiewanden

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.02, 2.03, 2.06, 2.12, 3.22.12, 3.22.13, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.06 Opdrachtgever zal, in het geval dat op een ruwe vloer wordt gebouwd, de materialen vooropperen. Opdrachtnemer draagt 

daarbij zorg voor aanlevering op ingesealde pallets en levert een door Opdrachtgever goedgekeurd opperplan met de 

posities van de pallets per bouwlaag en aanlevering per bouwlaag per bouwnummer.

2.12 Indien op het project bouwliften aanwezig zijn, dan mogen die, in goed overleg met de uitvoerder van de Opdrachtgever, 

gebruikt worden.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.22.12 Opdrachtnemer zal de maatvoering voor zijn werkzaamheden uitvoeren.

3.22.13 Opdrachtnemer zal de wanden gereed maken voor de eindafwerking.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

22.72 voegwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.02, 3.22.02, 3.22.07, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.22.07 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het opperen, opbouwen en opruimen van de benodigde 

schraagsteigers (of gelijkwaardig) en het dichtzetten van gaten.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

22.90 steigerwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.11, 3.00.01, 3.22.02, 3.22.14, 3.22.15, 3.22.16, 3.22.17, 3.22.18, 3.22.19, 3.22.20, 3.22.21, 3.22.22, 

3.22.23, 3.22.24, 3.22.25, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.11 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat het terrein langs de gevels wordt geëgaliseerd.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.22.14 Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer informeren over de maximaal benodigde capaciteit en inzet van de steigers.

3.22.15 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de steigers geschikt zijn voor alle van tevoren besproken gebruikers.

3.22.16 Opdrachtgever zal de gebruikers erop wijzen dat zij zich moeten houden aan de Richtlijn Steigers.

3.22.17 Opdrachtnemer zal , indien vereist, het verankeringsadvies beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever.

3.22.18 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de verankering intact blijft.

3.22.19 Opdrachtnemer zal ruim voor aanvang van de montage de ondergrond van de steiger controleren op vlakheid en 

draagkracht. Eventuele tekortkomingen zullen tijdig door de Opdrachtnemer worden gemeld aan de uitvoerder van de 

Opdrachtgever.

3.22.20 De monteurs van de Opdrachtnemer zijn minimaal in het bezit van het bewijs van opleiding (pasje) "steigerbouw 

hulpmonteur, monteur of eerste monteur". Op verzoek van de uitvoerder van de Opdrachtgever zullen de monteurs hun 

"pasje steigerbouw" tonen.

3.22.21 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede constructie en kwaliteit van de door Opdrachtnemer geleverde materieel.

3.22.22 Opdrachtnemer geeft bij montage of deelmontages, in overleg met de uitvoerder van de Opdrachtgever, de steigers vrij 

voor gebruik door middel van de steigerkaart of overdrachtsformulier.

3.22.23 Opdrachtnemer voorziet de steiger van een steigerkaart/overdrachtsformulier steigerwerk waarmee de steiger vrijgegeven 

wordt.

3.22.24 Na storm of onderbreking van het project voor langere duur zal de Opdrachtnemer de steiger controleren volgens de 

Richtlijnen Steigers en waar nodig herstellen. 

3.22.25 Opdrachtnemer zal beschadigingen aan steigers en toebehoren, zoals dakkappen, netten, zeilen en krimpfolie  zo snel 

mogelijk, maar binnen maximaal 48 uren na melding door de Opdrachtgever herstellen, mits de weersomstandigheden dat 

toelaten.



Bijzondere voorwaarden voor het

23.44 monteren van prefab beton

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.14, 2.15, 3.00.03, 3.22.02, 3.23.01, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.14 Opdrachtnemer zal de montagevolgorde en losplaatsen afstemmen met de uitvoerder van de Opdrachtgever.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.23.01 Indien vloerplaten onderling wisselen, dan zal Opdrachtnemer maatregelen nemen om dit op te heffen.



Bijzondere voorwaarden voor het

24.01 leveren en/of aanbrengen van dakelementen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.01, 3.00.03, 3.00.06, 3.22.02, 3.24.01, 3.24.02, 3.24.03, 3.24.04, 3.24.05, 3.24.06, 3.24.07, 

3.24.08, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.06 Bij renovatiewerkzaamheden zal de Opdrachtnemer aan het einde van iedere werkdag het dak weer waterdicht maken.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.24.01 Opdrachtnemer neemt indien nodig loze leidingen en grondhout op voor installatiedoeleinden.

3.24.02 Opdrachtnemer dient knieschotten waar nodig te voorzien van een afschroefbaar luik.

3.24.03 Opdrachtnemer zal de benodigde sparingen, dakvensters en dergelijke op pannemaat opnemen.

3.24.04 Opdrachtnemer monteert ook de los bijgeleverde onderdelen en brengt de isolatiedeken op de bouwmuur aan.

3.24.05 Opdrachtnemer dicht alle naden af met de voorgeschreven materialen.

3.24.06 Opdrachtnemer brengt de door derden geleverde gootbeugels aan.

3.24.07 Opdrachtnemer zal, indien vereist, naden waterdicht afwerken.

3.24.08 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de kaponderdelen doelmatig beschermd blijven tegen weersinvloeden totdat de 

definitieve dakbedekking wordt aangebracht.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

25.00 staalconstructies

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.02, 2.03, 2.04, 2.15, 3.00.01, 3.00.03, 3.05.01, 3.25.01, 3.25.02, 3.25.03, 3.25.04, 3.25.05, 3.25.06, 3.25.07, 

3.25.08, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

2.15 Opdrachtnemer zal een werkplan van zijn werkzaamheden indienen, ter goedkeuring door de Opdrachtgever en de 

hoofdconstructeur en het bevoegd gezag.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.05.01 Opdrachtgever zal de informatie met betrekking tot rooilijnen, stramienen, peilen, hoogtematen of referentiepunten 

beschikbaar stellen.

3.25.01 Opdrachtnemer zal alle voor de montage benodigde hulpconstructies en tijdelijke voorzieningen leveren en monteren.

3.25.02 Opdrachtnemer zal de ankerbouten voor bevestiging aan betonconstructies leveren en deze gemonteerd in ankermallen 

met maatvoeringstekeningen en/of digitale uitzetgegevens aanleveren.

3.25.03 Opdrachtnemer zal de benodigde ankerwerken, gaten en overige voorzieningen ten behoeve van bouwkundige en 

installatietechnische werken aanbrengen. 

3.25.04 Opdrachtnemer zal een conserveringsadvies ter goedkeuring indienen bij de Opdrachtgever.

3.25.05 Opdrachtnemer zal het staal minimaal als volgt afwerken:

- alle staal in de buitenlucht thermisch verzinken.

-alle staal binnen voorzien van minimaal 80mu coating.

3.25.06 Opdrachtnemer zal de nodige voorzieningen ten behoeve van valbeveiligingen aanbrengen.

3.25.07 Opdrachtnemer zal alle onderdelen waar dat nodig is, voorzien van een ontwateringsgaatje.

3.25.08 Opdrachtnemer zal de vereiste certificaten betreffende CE-markering op aanvraag verstrekken.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

30.33 machinaal timmerwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 3.00.01, 3.30.01, 3.30.02, 3.30.03, 3.30.04, 3.30.05, 3.30.06, 3.30.07, 3.30.08, 3.30.09, 3.30.14, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.30.01 Opdrachtnemer zal het machinaal timmerwerk uitvoeren volgens de eisen van de Stichting Keuringsbureau Hout (S.K.H.) 

en KOMO.

3.30.02 Opdrachtnemer zal een KOMO-attest met certificaat afgeven.

3.30.03 Opdrachtnemer zal het machinaal timmerwerk uitvoeren volgens de eisen van het Bestek en tekeningen die een onderdeel 

vormen van de Opdracht mits deze niet strijdig zijn met de eisen van S.K.H.

3.30.04 Opdrachtnemer zal de kozijnen voorzien van de vereiste ventilatieroosters. De bediening van de roosters zal gebundeld en 

gelabeld los bij worden geleverd en op afroep van de uitvoerder worden geleverd.

3.30.05 Opdrachtnemer zal de ramen en deuren afhangen.

3.30.06 Opdrachtnemer zal de borstweringspanelen en alle overige betimmeringen in het kozijn leveren en aanbrengen.

3.30.07 Opdrachtnemer zal de beglazingsprofielen afdoende beschermen, de onderdorpels van de deuropeningen afdekken en 

deze bescherming doorzetten op de stijlen tot een hoogte van minimaal 700mm.

3.30.08 Opdrachtnemer zal eventueel hulphout benodigd voor betimmeringen of radiatoren aanbrengen.

3.30.09 Opdrachtnemer zal de conservering van het machinaal timmerwerk uitvoeren volgens het verfadvies, indien aanwezig,  of 

anders het Bestek.

3.30.14 Opdrachtnemer zal het hang en sluitwerk ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het

30.34 leveren en monteren van metalen en kunststof gevelelementen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.01, 3.00.03, 3.22.02, 3.30.10, 3.30.11, 3.30.12, 3.30.13, 3.30.14, 3.30.15, 3.30.16, 3.34.03, 

4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.30.10 De aluminium gevelelementen dienen minimaal te voldoen aan de laatst geldende "Kwaliteitseisen van aluminium ramen, 

deuren en gevels" samengesteld en uitgegeven door de Vereniging van Metalen ramenfabrikanten (VMRG).

3.30.11 De kunststof gevelelementen dienen minmaal te voldoen aan de laatst geldende "Kwaliteitseisen van kunststof ramen, 

deuren en gevels" samengesteld en uitgegeven doorde Vereniging van Kunststof gevelelementen.

3.30.12 Opdrachtnemer zal tevens de raamdorpels met toebehoren, deuren, roosters, glas en paneelvullingen leveren en monteren.

3.30.13 De maximale levertijd voor herlevering van glas mag nooit meer dan twee weken bedragen.

3.30.14 Opdrachtnemer zal het hang en sluitwerk ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever.

3.30.15 Opdrachtnemer zal de zogenoemde "tweede afdichting" aanbrengen.

3.30.16 Opdrachtnemer zal de nodige voorzieningen voor zonwering, electrische bedieningen en dergelijke aanbrengen.

3.34.03 Opdrachtnemer draagt het breukrisico tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

31.00 metalen dak- en gevelbeplating

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.11, 3.00.01, 3.00.03, 3.00.05, 3.22.02, 3.31.01, 3.31.02, 3.31.03, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

2.11 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat het terrein langs de gevels wordt geëgaliseerd.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.31.01 Opdrachtnemer zal de benodigde passtukken binnen twee weken nadat inmeten mogelijk is, monteren.

3.31.02 Opdrachtnemer zal alle sparingen en daarvoor eventueel benodigde raveelconstructies en zetstukken ten behoeve van 

doorvoeringen treffen.

3.31.03 Opdrachtnemer zal het benodigde zetwerk voor dakranden uitvoeren.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

33.33 bitumineuze en kunststof dakbedekking

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 3.00.01, 3.00.05, 3.00.06, 3.22.02, 3.33.01, 3.33.02, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.00.06 Bij renovatiewerkzaamheden zal de Opdrachtnemer aan het einde van iedere werkdag het dak weer waterdicht maken.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.33.01 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inplakken van alle voorkomende onderdelen.

3.33.02 Opdrachtnemer zal de door verzekeraars van dakdekkers voorgeschreven preventieve maatregelen strikt naleven.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.

4.00.11 Opdrachtnemer zal voor zijn rekening een verzekerde garantie afsluiten, bij een vooraf door de Opdrachtgever 

goedgekeurde instantie, op naam van de Opdrachtgever en de polis en het betalingsbewijs  afgeven aan de 

Opdrachtgever.



Bijzondere voorwaarden voor het

33.41 aanbrengen van dakpannen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.00.06, 3.22.02, 3.33.03, 3.33.04, 3.33.05, 3.33.06, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.06 Bij renovatiewerkzaamheden zal de Opdrachtnemer aan het einde van iedere werkdag het dak weer waterdicht maken.

3.22.02 Opdrachtnemer zal zich houden aan de actuele versie van de "Richtlijnen steigers" . Dit houdt onder meer in dat er geen 

wijzigingen aan de steigers mogen worden aangebracht en de steiger niet zwaarder mag worden belast dan volgens de 

toegestane capaciteit.

3.33.03 Opdrachtgever levert pannen inclusief de bijbehorende hulpstukken en het verankeringsadvies.

3.33.04 Opdrachtnemer levert de toebehoren zoals panhaken en vogelschroten.

3.33.05 Opdrachtnemer brengt de verankeringen aan volgens het verankeringsadvies.

3.33.06 Opdrachtnemer zal de waterkerende voorzieningen (zoals lood) neerklappen, aankloppen en passnijden.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

34.00 beglazing

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.04, 3.00.03, 3.30.13, 3.34.01, 3.34.02, 3.34.03, 3.34.04, 3.34.05, 3.34.06, 3.34.07, 3.34.08, 3.34.09, 

4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.30.13 De maximale levertijd voor herlevering van glas mag nooit meer dan twee weken bedragen.

3.34.01 Opdrachtnemer meet het glas op verzoek van de Opdrachtgever in.

3.34.02 Opdrachtnemer zal gebroken beglazing tijdelijk vervangen door noodbeglazing.

3.34.03 Opdrachtnemer draagt het breukrisico tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden.

3.34.04 Opdrachtnemer draagt het breukrisico ten gevolge van slagschaduw.

3.34.05 Opdrachtnemer levert het glas vrij van stickers en overige verontreinigingen op aan de Opdrachtgever.

3.34.06 Opdrachtnemer stemt de toe te passen kit af op de eindafwerking. Het voorstel wordt ter goedkeuring ingediend bij de 

Opdrachtgever.

3.34.07 Opdrachtnemer zal het glas, op dezelfde dag dat het geplaatst is, afkitten.

3.34.08 Opdrachtnemer zal eventueel los bijgeleverde ventilatieroosters aanbrengen.

3.34.09 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de hechtvlakken van de kit tijdens het aanbrengen daarvan schoon (stof-, vuil- en 

vetvrij), vorstvrij en droog zijn.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

35.00 natuursteenwerken en levering van materialen

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.00.05, 3.35.01, 3.35.02, 3.35.03, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.35.01 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering van de benodigde specie.

3.35.02 Opdrachtnemer zal, indien vereist, de nodige randstroken leveren en aanbrengen.

3.35.03 Opdrachtnemer zal de af te kitten (dilatatie)voegen schoon en vrij van specieresten opleveren.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

36.00 kitwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.36.01, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.36.01 Opdrachtnemer doet vooraf een opname van het project volgens de procedure:

-de uitvoerder van de Opdrachtgever nodigt de Opdrachtnemer uit op het project.

-Opdrachtnemer bepaalt de hoeveelheden en stelt de specificatie van het kitwerk op.

-Opdrachtnemer stuurt de specificatie ter goedkeuring naar de Opdrachtgever.

-na goedkeuring van de specificatie door de uitvoerder van de Opdrachtgever, wordt de Opdracht verstrekt. 

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het

37.00 leveren en aanbrengen van dakisolatie aan de binnenzijde

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.37.01, 3.37.08, 3.37.09, 3.37.10, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.37.01 Opdrachtnemer zal een gecontroleerde kwaliteitsverklaring en een productomschrijving aanleveren.

3.37.08 Opdrachtnemer zal de gevraagde isolatiewaarden waarborgen.

3.37.09 Opdrachtnemer zal voor de kierafdichting en luchtdichtheid zorgen op de door hem aangebrachte materialen.

3.37.10 Opdrachtnemer zal een deugdelijke bevestiging van de materialen waarborgen.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

37.41 na-isolatie in gevel en bodem

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.37.01, 3.37.02, 3.37.03, 3.37.04, 3.37.05, 3.37.06, 3.37.07, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.37.01 Opdrachtnemer zal een gecontroleerde kwaliteitsverklaring en een productomschrijving aanleveren.

3.37.02 Opdrachtnemer zal rekening houden met een goede afdichting rondom kozijnen alvorens de werkzaamheden te starten, of 

hiervan een melding te doen.

3.37.03 Opdrachtnemer zal een volledig homogene vulling waarborgen.

3.37.04 Opdrachtnemer zal het materiaal met een goede hechting aanbrengen.

3.37.05 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat geen schade optreedt aan het buitenspouwblad. 

3.37.06 Opdrachtnemer zal voldoen aan kwaliteitscertificaat SKG-IKOB. 

3.37.07 Opdrachtnemer zal een gelijkmatige verdeling van de bodemisolatie waarborgen.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

40.30 stucadoorswerk en spuitwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.00.05, 3.40.01, 3.40.02, 3.40.03, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.40.01 Opdrachtnemer zal ter plaatse van de overgangen van verschillende materialen de noodzakelijke maatregelen treffen ter 

beperking van zichtbare scheurvorming.

3.40.02 Opdrachtnemer zal , indien van toepassing,  bij prémontage van installatievoorzieningen, vooraf stucadoorswerk 

aanbrengen. (bijvoorbeeld achter radiatoren)

3.40.03 Opdrachtnemer zal eventuele verzonken raveelijzers op de juiste wijze aanwerken.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

41.32 tegelwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.03, 3.00.05, 3.41.01, 4.00.10, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.41.01 Opdrachtnemer verzorgt een tegeladvies van de lijmleverancier en verstrekt deze ter goedkeuring aan de Opdrachtgever. 

Artikel 4 Garantie. 

4.00.10 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van tien jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

42.31 dekvloeren

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.05, 3.05.01, 3.21.16, 3.42.01, 3.42.02, 3.42.03, 3.42.04, 3.42.05, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.05.01 Opdrachtgever zal de informatie met betrekking tot rooilijnen, stramienen, peilen, hoogtematen of referentiepunten 

beschikbaar stellen.

3.21.16 Opdrachtnemer zal afdoende maatregelen treffen tegen uitdroging.

3.42.01 Opdrachtnemer zal de ondervloeren, bij de toepassing van anhydrietvloeren, vooraf dichtmaken.

3.42.02 Opdrachtnemer zal anhydrietvloeren geschuurd opleveren. Geldt alleen voor woningbouw.

3.42.03 Opdrachtnemer zal, indien nodig, een waterreservoir verzorgen.

3.42.04 Opdrachtnemer zal de cementgebonden dekvloeren inwassen met cement, het zogenoemde afglitten.

3.42.05 Opdrachtnemer zal de hoogte van de dekvloeren vooraf, in overleg met de Opdrachtgever vaststellen. Een eventuele 

afwijking in dikte van de dekvloeren ten opzichte van de dikte zoals aangegeven in de Opdracht, wordt vastgesteld door de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever vóór het aanbrengen van de dekvloeren, zodat vooraf overeenstemming 

is over de te leveren hoeveelheid materiaal. 

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

44.41a systeemwanden

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.16, 3.00.03, 3.00.05, 3.44.04, 3.44.05, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.16 Opdrachtnemer zal een sluitprocedure opstellen ter goedkeuring door de Opdrachtgever.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.44.04 Opdrachtnemer levert en plaatst eveneens sparingen, randafwerkingen en grondhoutvoorzieningen.

3.44.05 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor stabiele koven.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

44.41b systeemplafonds

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.03, 2.16, 3.00.01, 3.00.03, 3.05.01, 3.44.01, 3.44.02, 3.44.03, 3.44.04, 3.44.05, 3.44.06, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.16 Opdrachtnemer zal een sluitprocedure opstellen ter goedkeuring door de Opdrachtgever.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.05.01 Opdrachtgever zal de informatie met betrekking tot rooilijnen, stramienen, peilen, hoogtematen of referentiepunten 

beschikbaar stellen.

3.44.01 Opdrachtnemer zal een vlekkenplan opstellen en deze ter goedkeuring indienen bij de Opdrachtgever.

3.44.02 Opdrachtnemer zal de zogenaamde "technische platen" in een afzonderlijke arbeidsgang aanbrengen.

3.44.03 Opdrachtnemer zal, indien vereist, de luchtdichte schotten boven de plafonds leveren en aanbrengen.

3.44.04 Opdrachtnemer levert en plaatst eveneens sparingen, randafwerkingen en grondhoutvoorzieningen.

3.44.05 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor stabiele koven.

3.44.06 Opdrachtnemer zal niet eerder mineraalplafonds aanbrengen, dan nadat Opdrachtnemer heeft aangetoond dat de relatieve 

luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimten niet hoger is dan 70%.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

46.00 schilder-, spuit- en behangwerk

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.04, 3.00.03, 3.00.05, 3.46.01, 3.46.02, 3.46.03, 3.46.04, 3.46.05, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.46.01 Opdrachtnemer zal vroegtijdig een verftechnisch Bestek (laten) maken door de voorgeschreven verfleverancier of een door 

Opdrachtnemer voorgestelde en door Opdrachtgever goedgekeurde gelijkwaardige verfleverancier . Het verftechnisch 

advies is bindend voor de Opdrachtnemer.

3.46.02 Opdrachtnemer zal pas starten met de uitvoering van zijn werkzaamheden als de Opdrachtgever de ondergrond heeft 

geaccepteerd. Acceptatie door de Opdrachtgever ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid ten aanzien van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.

3.46.03 Opdrachtnemer zal geen onafgeschermd schilderwerk uitvoeren bij neerslag.

3.46.04 Opdrachtnemer zal bij weersomstandigheden waarbij gedurende het droogproces van de verflagen neerslag is te 

verwachten, het schilderwerk afschermen.

3.46.05 Opdrachtnemer zal ook de werkzaamheden uitvoeren die niet omschreven zijn in Bestek of aangegeven op tekeningen, 

maar wel behoren tot een volledige oplevering.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

48.00 vloerbedekking

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 3.00.05, 3.48.01, 3.48.02, 3.48.03, 4.00.06, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.05 Opdrachtnemer zal de geschiktheid van de ondergrond voor zijn werkzaamheden vooraf controleren en eventuele 

onvolkomenheden tijdig melden.

3.48.01 Opdrachtnemer staat in voor een duurzame hechting van de vloerbedekking op de ondervloer en verricht daartoe 

(vocht)metingen.

3.48.02 Opdrachtnemer zal, voorzover nodig, de ondervloer egaliseren.

3.48.03 Opdrachtnemer zal de ondervloer stofzuigen en nadat zijn werkzaamheden gereed zijn de vloerbedekking stofzuigen.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

50.00 werktuigbouwkundige installaties

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.17, 3.00.01, 3.00.02, 3.00.03, 3.00.07, 3.50.01, 3.50.02, 3.50.03, 3.50.04, 3.50.05, 

3.50.06, 3.50.07, 3.50.08, 3.50.09, 3.50.10, 3.50.11, 3.50.12, 3.50.13, 3.50.14, 3.50.15, 3.50.16, 3.50.17, 3.50.18, 3.50.19, 

3.50.20, 3.50.21,4.50.02, 4.50.06 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

2.17 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de sluitprocedure van (systeem)wanden en -plafonds.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige indiening van tekeningen en/of berekeningen en goedkeuring daarvan door 

het bevoegd gezag.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.07 Opdrachtnemer neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp over.

3.50.01 Opdrachtnemer zal, in het geval er sprake is van koopwoningen een nultekening beschikbaar stellen voor het intekenen van 

kopersopties.

3.50.02 Opdrachtnemer zal de koudwaterleidingen in de putten en de keten aanleggen en aansluiten.

3.50.03 Opdrachtnemer zal de benodigde mantelbuizen volgens de eisen van de nutsbedrijven leveren en aanbrengen. 

3.50.04 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde mantelbuizen en doorvoeringen leveren en aanbrengen.

3.50.05 Opdrachtnemer zal, daar waar vereist, doorvoeringen brandwerend afdichten en de hierbij behorende certificaten leveren.

3.50.06 Het eventueel boren door of in bouwkundige onderdelen is voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.50.07 Opdrachtnemer zal inbouwvoorzieningen, indien vereist, op tegelmaat aanbrengen.

3.50.08 Opdrachtnemer zal gedurende de ruwbouw alle leidingwerk op doeltreffende wijze afdichten.

3.50.09 Opdrachtnemer zal leidingen afpersen met water voordat deze aan het zicht onttrokken worden (leidingschachten, vloeren, 

plafonfonds enzovoorts)

3.50.10 Opdrachtnemer zal de hemelwaterafvoeren in overleg met de uitvoerder van de Opdrachtgever (eerder) aanbrengen.

3.50.11 Opdrachtnemer zal de h.w.a.'s aansluiten op de buitenriolering, die door derden op 100mm + toekomstig maaiveld is 

aangebracht. 

3.50.12 Opdrachtnemer zal de binnenriolering tot circa 500mm buiten de gevellijn aanbrengen.

3.50.13 Opdrachtnemer zal alle door zijn verzekeraar voorgeschreven maatregelen ter voorkoming van brand- en/of waterschade 

strikt naleven.

3.50.14 Indien wordt gebouwd volgens de gietbouwmethode zijn de specifieke bepalingen voor gietbouw van toepassing.

3.50.15 Opdrachtnemer zal de nodige dakdoorvoeren en plakstukken leveren en plaatsen.

3.50.16 Opdrachtnemer zal de de rookgasafvoer van de verwarmingsinstallatie leveren, plaatsen en deugdelijk bevestigen.

3.50.17 Opdrachtnemer zal de bedrading van ketel naar thermostaat leveren en aanbrengen.

3.50.18 Opdrachtnemer zal de "perilex" stekker en het snoer van de ventilator leveren en aanbrengen.

3.50.19 Opdrachtnemer zal de ventilatoren trilingsarm ophangen.

3.50.20 Opdrachtnemer zal de installatie inregelen en proefstoken.

3.50.21 Opdrachtnemer zal de installaties bedrijfsklaar opleveren.

Artikel 4 Garantie. 

4.50.02 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van twee jaar voor gas-, water-, verwarmingsinstallaties en 

mechanische ventilatie.

4.50.06 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van zes jaar voor de binneriolering en goten op 

waterdichtheid.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

70.00 electrotechnische installaties

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.17, 3.00.01, 3.00.02, 3.00.03, 3.00.07, 3.50.01, 3.50.03, 3.50.04, 3.50.05, 3.50.06, 

3.50.07, 3.50.14, 3.70.01, 3.70.02, 3.70.03, 4.00.02, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

2.17 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de sluitprocedure van (systeem)wanden en -plafonds.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige indiening van tekeningen en/of berekeningen en goedkeuring daarvan door 

het bevoegd gezag.

3.00.03 Opdrachtnemer zal, tot en met de oplevering van zijn werkzaamheden,  voor zijn rekening en risico beschadigingen, die 

ontstaan zijn tijdens opslag en verwerking, op eerste aanzegging repareren, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat de 

beschadigingen niet door hem zijn veroorzaakt.

3.00.07 Opdrachtnemer neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp over.

3.50.01 Opdrachtnemer zal, in het geval er sprake is van koopwoningen een nultekening beschikbaar stellen voor het intekenen van 

kopersopties.

3.50.03 Opdrachtnemer zal de benodigde mantelbuizen volgens de eisen van de nutsbedrijven leveren en aanbrengen. 

3.50.04 Opdrachtnemer zal de voor zijn werkzaamheden benodigde mantelbuizen en doorvoeringen leveren en aanbrengen.

3.50.05 Opdrachtnemer zal, daar waar vereist, doorvoeringen brandwerend afdichten en de hierbij behorende certificaten leveren.

3.50.06 Het eventueel boren door of in bouwkundige onderdelen is voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.50.07 Opdrachtnemer zal inbouwvoorzieningen, indien vereist, op tegelmaat aanbrengen.

3.50.14 Indien wordt gebouwd volgens de gietbouwmethode zijn de specifieke bepalingen voor gietbouw van toepassing.

3.70.01 Opdrachtnemer zal de bouwstroomvoorzieningen in bouwkasten, keten, nissenhutten en toiletunits aanleggen en een 

aardpen aanbrengen. De benodigde materialen zullen door de Opdrachtgever worden geleverd.

3.70.02 Opdrachtnemer zal loze leidingen doorveren en voorzien van een controledraad.

3.70.03 De machinekamerverlichting en -verwarming, schachtverlichting en communicatieinstallaties van de lift(en) worden geleverd 

en gemonteerd door de liftinstallateur.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.02 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van twee jaar voor het werk.



Bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van 

80.00 liftinstallaties

1 januari 2019

Artikel 1 Toepasselijkheid Voorwaarden en bepalingen

1.1 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de eveneens van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden. De begrippen Bestek, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Principaal en Opdracht staan nader omschreven in 

eerdergenoemde Algemene Voorwaarden. Deze in laatstgenoemde voorwaarden gehanteerde omschrijvingen en definities 

zijn in deze Bijzondere Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze bijzondere voorwaarden kunnen uitsluitend van toepassing zijn indien dit nadrukkelijk in de  Opdracht 

is vastgelegd, danwel nader schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 

1.3 Deze Bijzondere Voorwaarden worden vanuit een matrix gegenereerd en hebben daardoor niet altijd een aaneengesloten 

nummering. Voor de volledigheid wordt hierbij aangegeven uit welke artikelen deze Bijzondere Voorwaarden bestaan: 

1.1, 1.2, 1.3, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 3.00.01, 3.00.02, 3.00.07, 3.50.06, 3.70.03, 3.80.01, 3.80.02, 3.80.03, 3.80.04, 4.00.02, 

Artikel 2 Organisatie

2.01 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde horizontale en verticale transporten uitvoeren.

2.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde materieel zelf verzorgen.

2.03 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde steigerwerk zelf verzorgen.

2.04 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden vereiste veiligheidsmaatregelen treffen, in stand houden en na afloop 

verwijderen.

Artikel 3 Eisen en informatie

3.00.01 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren tevens het teken- en berekenwerk overeenkomstig artikel 4.2 van 

de Algemene Aanvullende Voorwaarden.

3.00.02 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige indiening van tekeningen en/of berekeningen en goedkeuring daarvan door 

het bevoegd gezag.

3.00.07 Opdrachtnemer neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp over.

3.50.06 Het eventueel boren door of in bouwkundige onderdelen is voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.70.03 De machinekamerverlichting en -verwarming, schachtverlichting en communicatieinstallaties van de lift(en) worden geleverd 

en gemonteerd door de liftinstallateur.

3.80.01 Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan het gebruik van de lift tijdens de uitvoeringsfase, indien dit gevraagd wordt. 

Dit betekent onder meer dat de Opdrachtnemer eventuele herkeuringen regelt en voor zijn rekening neemt en dat de 

garantieverplichting ingaat in bij de oplevering van het project.

3.80.02 Opdrachtnemer zal alle voor zijn werkzaamheden benodigde ophang- en ondersteuningsmiddelen leveren en aanbrengen.

3.80.03 Opdrachtnemer zal de eventueel nodige hijsbalk leveren, Opdrachtgever zal deze plaatsen.

3.80.04 Opdrachtnemer laat voor zijn rekening de keuring van de lift(en) uitvoeren door een onafhankelijke, gecertificeerde 

keuringsinstantie.

Artikel 4 Garantie. 

4.00.02 In aanvulling op A.A.V. artikel 12 bedraagt de garantietermijn de door Principaal gestelde onderhoudstermijn en in 

aansluiting op laatst genoemd moment gedurende een periode van twee jaar voor het werk.


