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Versie 2022

Artikel 1 Definities
1.1
AIV:
	De voorliggende set algemene inkoopvoorwaarden van Van Wijnen Components B.V.
1.2
BW:
Het Burgerlijk Wetboek.
1.3
Opdrachtnemer:
	De partij waarmee Opdrachtgever een
Overeenkomst sluit.
1.4
Opdrachtgever:
	Van Wijnen Components B.V. of de aan haar
gelieerde partijen, te weten Van Wijnen
Smart Structures (2.0) B.V., Van Wijnen Smart
Frames B.V. en Van Wijnen Smart Spaces B.V.
1.5
Opdrachtsom:
	De prijs voor de Prestatie die Partijen zijn
overeengekomen en die is vastgelegd in de
Overeenkomst.
1.6
Overeenkomst:
	De Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen
Partijen waarmee Opdrachtnemer zich jegens
Opdrachtgever verplicht tot het leveren van
de Prestatie.
1.7
Overmacht:
	Situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk)
niet kan worden nagekomen die niet toe
te rekenen is aan Opdrachtnemer, zoals
bedoeld in artikel 6:75 BW. Onder overmacht
aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder
geval niet begrepen: gebrek aan personeel,
stakingen, ziekte van personeel, verlate
aanlevering of ongeschiktheid van voor de
Prestatie benodigde goederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen
van door Odrachtnemer ingeschakelde
derden, storingen in de productie van
Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer, vertraging
of stijging van kosten die op enigerlei
wijze het gevolg zijn van (overheidsmaatregelen in verband met) COVID-19/corona,
in Nederland of daarbuiten.
1.8
Partijen:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.9	Prestatie:
	Hetgeen Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst moet leveren: Zaken en - indien
overeengekomen - diensten en/of werkzaamheden, alsmede alle (rechts)handelingen en/of
formaliteiten die daarmee verband houden.
1.10	Schriftelijk:
	Elke vorm van communicatie via de post, e-mail
of ander elektronisch dataverkeer.

1.11	Specificatie
	De voorwaarden voor - dan wel de technische
omschrijving van - de Zaken en - indien
overeengekomen - diensten en/of werkzaamheden en alle daaraan gekoppelde en daarmee
verband houdende documenten.
1.12	Verzuim:
	Situatie waarin Opdrachtnemer 1) is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en niet binnen de door Opdrachtgever
gestelde (redelijke) termijn alsnog is
nagekomen, of 2) de Prestatie niet conform
planning heeft geleverd, 3) op grond van
artikel 6:83 sub b of c BW in verzuim is, of 4)
van Opdrachtgever in redelijkheid, gelet op de
omstandigheden van het geval, niet gevergd
kan worden Opdrachtnemer (Schriftelijk) in
gebreke te stellen.
1.13	Zaken:
	De door Opdrachtnemer in het kader van de
Overeenkomst te leveren stoffelijke, al dan niet
gemonteerde of vervaardigde objecten ten
behoeve van Opdrachtgever.
1.14	De in dit artikel gehanteerde definities worden
ook in de Overeenkomst gehanteerd.
Artikel 2 Toepasselijkheid AIV
2.1	De AIV zijn van toepassing op aanvragen,
offertes, opdrachtbevestigingen, de Overeenkomst en eventuele andere documenten die
betrekking hebben op de Prestatie.
2.2
Aanvullingen op of afwijkingen van de AIV worden
uitsluitend Schriftelijk overeengekomen.
2.3	De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van Opdrachtnemer wijst Opdrachtgever
uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 3 Voldoen aan wet- en regelgeving
3.1	Opdrachtnemer garandeert dat hij te allen
tijde voldoet aan alle voor de Overeenkomst
en de Prestatie en/of de Zaken relevante
nationale en internationale wet- en regelgeving
(inclusief EU-regelgeving), ook wanneer die
wet- en regelgeving niet expliciet genoemd
wordt in de Overeenkomst of AIV.
Artikel 4 Waarschuwingsplicht Opdrachtnemer
4.1	Opdrachtnemer waarschuwt Opdrachtgever
tijdig Schriftelijk voor kenbare onjuistheden
en/of onduidelijkheden in de stukken die
Opdrachtgever aanlevert.
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4.2	Wanneer Opdrachtnemer de in artikel 4.1
AIV genoemde waarschuwing nalaat, kan
Opdrachtnemer zich (later) niet beroepen
op deze fouten of ontbrekende onderdelen
en is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle
gevolgen daarvan.
4.3	Opdrachtnemer stelt Van Wijnen tijdig op
de hoogte van eventuele wijzigingen die de
onderneming van Opdrachtnemer betreffen en
die de belangen van Van Wijnen kunnen raken.

Artikel 5	Data, persoonsgegevens en privacy
5.1 	Voor zover Opdrachtgever persoonsgegevens
verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met
de privacyregelgeving.
5.2	Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer
voor de uitvoering van de Overeenkomst
persoonsgegevens uitwisselen, voldoet
Opdrachtnemer aan privacyregelgeving.
Daaronder wordt in ieder geval steeds de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG, Verordening (EU) 2016/679) begrepen,
ook als Opdrachtnemer buiten de EU is
gevestigd.
5.3	Opdrachtnemer treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan privacyregelgeving. Daaronder wordt in ieder geval
steeds de AVG begrepen, ook als Opdrachtnemer
buiten de EU is gevestigd. Opdrachtnemer
is verplicht Opdrachtgever op verzoek
directen Schriftelijk te informeren over zijn
beveiligingsmaatregelen.
5.4
Opdrachtnemer is verplicht om eventuele
datalekken - waarbij persoonsgegevens
betrokken zijn waarvan Opdrachtgever
de verantwoordelijke is in de zin van de
AVG – uiterlijk binnen 24 uur te melden bij
Opdrachtgever.
5.5 	Opdrachtnemer dient Van Wijnen direct
te informeren over eventuele klachten en
(informatie)verzoeken, waaronder begrepen
verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren,
te verwijderen of te beperken. Opdrachtnemer
zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor
zover specifiek daartoe geïnstrueerd door
Van Wijnen.
Artikel 6 Geheimhouding
6.1	Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding
jegens derden voor wat betreft de Overeenkomst, de Prestatie en alles wat daarmee
samenhangt, tenzij uit de Overeenkomst
of de aard van de Prestatie anders volgt.

Opdrachtnemer zal aan hem verstrekte
informatie en gegevens uitsluitend gebruiken
voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de naam
van Opdrachtgever te gebruiken in (digitale)
publicaties, advertenties of op enigerlei
andere wijze de naam van Opdrachtgever
te gebruiken, tenzij hij daarvoor Schriftelijk
toestemming heeft ontvangen van Opdrachtgever.
6.2	Van de geheimhoudingsplicht kan slechts
worden afgeweken na Schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever. De geheimhoudingsplicht
blijft ook na het einde van de Overeenkomst
op Opdrachtnemer rusten.
6.3	Schending van de geheimhoudingsplicht maakt
dat Opdrachtnemer een direct opeisbare boete
verbeurt van € 50.000,--, onverminderd de
overige rechten van Opdrachtgever, waaronder
het recht om daarnaast schadevergoeding te
vorderen.
6.4	Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde
verplichtingen opleggen aan door hem
ingeschakelde derden.
Artikel 7 Rangorde
7.1	
In geval van tegenstrijdigheid tussen
documenten geldt de volgende rangorde:
a. Nieuw document gaat voor oud.
b. Beschrijving gaat voor tekening.
	c. Bijzondere regeling gaat voor algemene
regeling, waarbij a gaat voor b en c en b
gaat voor c.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 	
Op de AIV en de Overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2	Indien een geschil tussen Partijen ontstaat,
treden (de directies van) Partijen in overleg
om te komen tot een oplossing.
8.3	Wanneer het overleg niet tot een oplossing
leidt en geschilbeslechting nodig is, dan wordt
het geschil voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Utrecht. Deze rechter is exclusief
bevoegd om kennis te nemen van geschillen
tussen Partijen.
Artikel 9 Totstandkoming Overeenkomst
9.1 	Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst doet Opdrachtnemer een aanbieding
die voldoet aan de door Opdrachtgever
opgegeven Specificaties. De aanbieding is
onherroepelijk, tenzij uit de aanbieding
ondubbelzinnig blijkt dat deze herroepen kan
worden.
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9.2

 ventuele afwijkingen van de Specificaties
E
van Opdrachtgever meldt Opdrachtnemer
Schriftelijk vooraf. Afwijkingen gelden pas na
Schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.
9.3	De Overeenkomst komt uitsluitend Schriftelijk
tot stand. Eventuele wijziging van de
Overeenkomst geschiedt eveneens uitsluitend
Schriftelijk.
9.4 	Opdrachtnemer zendt vóór feitelijke uitvoering
van de Overeenkomst een rechtsgeldig
getekend exemplaar van de Overeenkomst
aan Opdrachtgever - indien van toepassing inclusief bijlagen.
9.5 	Indien de Overeenkomst wordt gesloten met
twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk verbonden tot
nakoming van de Overeenkomst.
Artikel 10 Opdrachtsom, facturatie en betaling
10.1 	De Opdrachtsom is vast gedurende de looptijd
van de Overeenkomst. Wijzigingen in prijzen,
loonkosten, (transport- of verpakkings)kosten,
belastingen of andere kostenverhogende
omstandigheden, wijzigen de Opdrachtsom
niet.
10.2	De betalingstermijn is 60 kalenderdagen na
factuurdatum.
10.3	Van Wijnen betaalt de factuur indien de
factuur - inclusief bijlagen gescand in één (pdf)
bestand - is goedgekeurd.
10.4	Indien tussen Partijen een onderhoudstermijn is overeengekomen als bedoeld in
artikel 30 AIV, is Opdrachtgever gerechtigd
om - tot zekerheid van de nakoming van de
verplichtingen door Opdrachtnemer - 5% van
de Opdrachtsom in te houden gedurende
de onderhoudstermijn.
Artikel 11 Eenheidsprijzen en hoeveelheden
11.1	Indien van toepassing op de Prestatie worden
de door Opdrachtnemer gehanteerde
eenheidsprijzen en uurlonen in de Overeenkomst vastgelegd.
11.2	Bij verrekenbare hoeveelheden worden de in
de Overeenkomst vastgelegde eenheidsprijzen
gehanteerd.
11.3	Partijen stellen gezamenlijk de verrekenbare
hoeveelheden vast door opmeting in het werk
en/of in de werktekeningen.
11.4	Uitsluitend de daadwerkelijk in het werk
gebruikte netto-hoeveelheden worden
verrekend.

Artikel 12 Inschakeling derden
12.1	Wanneer Opdrachtnemer de uitvoering van
de Overeenkomst (gedeeltelijk) wenst op te
dragen aan een derde, vraagt zij voorafgaand
Schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever.
12.2 	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle
relevante verplichtingen uit de Overeenkomst
integraal worden doorgelegd aan de derde.
12.3	De toestemming als bedoeld in artikel 12.1 AIV
ontslaat Opdrachtnemer niet van haar eigen
aansprakelijkheid ten aanzien van Opdrachtgever.
Artikel 13 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
13.1	Indien Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in Verzuim raakt
zoals omschreven in 1.14, of anderszins schade
veroorzaakt, is Opdrachtnemer jegens
Van Wijnen aansprakelijk voor de schade die
Van Wijnen dientengevolge lijdt.
13.2	Opdrachtgever is gerechtigd, maar is niet
verplicht, alle door Opdrachtnemer of een
door Opdrachtnemer ingeschakelde derde
veroorzaakte schade direct voor rekening
en risico van Opdrachtnemer te vergoeden
en/of te herstellen. Alle kosten hiervan zullen
alsdan onverwijld door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever worden vergoed of kunnen
door Opdrachtgever op de Opdrachtsom in
mindering worden gebracht.
13.3	Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van
alle aanspraken van derden. Indien twee of
meer Opdrachtnemers gezamenlijk partij zijn
bij een Overeenkomst, dan zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de gehele nakoming en de
daaruit voortspruitende gevolgen.
13.4	Onverminderd het recht schadevergoeding
te vorderen, is Opdrachtgever daarnaast
gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk
opeisbare boete van 0,5% per kalenderdag
vanaf de dag van het Verzuim, met een
maximum van 10% van het door Opdrachtgever
op grond van de Overeenkomst te betalen bedrag.
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Artikel 14 Verzekering
14.1	
Opdrachtnemer is gehouden een voor
Opdrachtgever genoegzame verzekering af te
sluiten voor zijn aansprakelijkheid.
14.2	
Opdrachtnemer betaalt de premie bij
vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur
van zijn werkzaamheden en zal ten genoegen
van Opdrachtgever aantonen dat eventuele
uitkeringen rechtstreeks aan Opdrachtgever zullen geschieden. Bij gebreke waarvan
Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst
te ontbinden, onverminderd de overige rechten
van Opdrachtgever.
14.3	Opdrachtgever is gerechtigd om een kopie
van de polis op te vragen.
Artikel 15 Ontbindingsbevoegdheid
15.1	Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat enige ingebrekestelling is vereist, indien
(uit een mededeling van Opdrachtnemer blijkt
dat):
a. Opdrachtnemer in Verzuim is als bedoeld
in artikel 1.12 AIV;
b. Opdrachtnemer failleert, surséance van
betaling aanvraagt, onder bewind, beheer
of curatele wordt gesteld;
c. O p het vermogen van Opdrachtnemer
(conservatoir of executoriaal) beslag is
gelegd;
d. Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening
staakt;
e. Opdrachtnemer de zeggenschap over haar
onderneming aan een derde overdraagt en
de uitvoering van de Overeenkomst daardoor
naar het oordeel van Opdrachtgever kan
worden belemmerd;
f.	Opdrachtnemer door Overmacht langer
dan 30 kalenderdagen verhinderd is de
Overeenkomst na te komen.
15.2	De in artikel 15.1 AIV vastgelegde ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van
Opdrachtgever de Overeenkomst verder uit
te (laten) voeren.
15.3	Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond
van één van de in artikel 15.1 AIV genoemde
gronden, is Opdrachtgever gerechtigd om
de schade op Opdrachtnemer te verhalen,
al dan niet door verrekening overeenkomstig
artikel 17.1 AIV.

Artikel 16	Geen overdracht en geen retentierecht
16.1	Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer uit
de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen
op Opdrachtgever niet aan een derde cederen,
bezwaren met beperkte rechten of onder een
andere titel overdragen. Aan deze toestemming
kunnen door Opdrachtgever voorwaarden
worden verbonden.
16.2	Artikel 16.1 heeft goederenrechtelijke werking
in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
16.3	Opdrachtnemer heeft niet het retentierecht als
bedoeld in de artikelen 3:290-295 BW, tenzij
Opdrachtgever in Verzuim is ten aanzien van
de betaling van onbetwiste factu(u)r(en).
16.4	Opdrachtnemer bedingt bij door haar in
te schakelen derden dat zij niet de rechten
hebben als bedoeld in artikel 16.3 AIV.
Artikel 17	Verrekenings- en opschortingsbevoegdheid
17.1 	Opdrachtgever is gerechtigd - al dan niet
opeisbare - vorderingen op Opdrachtnemer te
verrekenen met hetgeen Opdrachtgever of aan
haar gelieerde vennootschappen op basis van
andere overeenkomsten aan Opdrachtnemer
verschuldigd is. Opdrachtnemer is niet tot
enige verrekening bevoegd.
17.2	Opdrachtgever is gerechtigd de nakoming
van haar verplichtingen op te schorten,
wanneer Opdrachtnemer naar het oordeel van
Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming
van de Overeenkomst.
Artikel 18	Planning – fatale termijnen
18.1	Een in de Overeenkomst vastgelegde planning
is bindend voor Opdrachtnemer.
18.2	In de planning genoemde data gelden voor
Opdrachtnemer als fatale termijnen in de zin
van artikel 6:83 onder a BW.
18.3	Opdrachtgever is gerechtigd de planning aan
te passen en/of de volgorde van de Zaken te
wijzigen en/of het tijdstip van de levering
nader vast te stellen al dan niet door afroep,
indien zij dit wenselijk acht. Opdrachtnemer
heeft alsdan geen recht op schade- en/of
kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende
oordeel van Opdrachtgever door die wijziging
de kosten voor Opdrachtnemer aantoonbaar
aanzienlijk verhoogd worden.
18.4 	Opdrachtnemer meldt dreigende levertijdoverschrijding onmiddellijk Schriftelijk aan
Opdrachtgever.
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18.5	Opdrachtnemer is niet bevoegd de Prestatie
op te schorten ingeval Opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van (één van) haar
verplichtingen.
Artikel 19 Garantie
19.1	
Opdrachtnemer geeft garantie op de
Prestatie en op de Zaken, zoals bepaald in de
Overeenkomst.
19.2	Indien de Overeenkomst geen garantiebepalingen bevat geldt het volgende:
a. 
Opdrachtnemer garandeert dat de
Zaken en/of de Prestatie voldoen aan de
Overeenkomst.
b. Opdrachtnemer garandeert, dat de Zaken
geheel compleet en voor gebruik gereed
zijn.
c. O pdrachtnemer zorgt ervoor dat alle
onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken,
gereedschappen, reservedelen, certificaten,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken
(in de Nederlandse taal), die noodzakelijk
zijn voor het realiseren van het door
Opdrachtgever Schriftelijk aangegeven doel,
worden meegeleverd, ook indien zij niet met
name zijn genoemd;
d.	Opdrachtnemer garandeert dat de Prestatie
voldoet aan alle relevante nationale
en internationale wet- en regelgeving
betreffende (onder andere) kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid.
e.	
De onder a-d genoemde garanties
gelden, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, voor een periode van twee jaar, te
rekenen vanaf de datum dat de Zaken zijn
geleverd en indien relevant geïnstalleerd
en/of gemonteerd bij Opdrachtgever.
f. 	Een overeengekomen garantietermijn
begint na acceptatie van het uitgevoerde
herstel, de vervanging of aanvulling waarop
de garantiebepalingen van toepassing zijn
opnieuw te lopen.
g. Dit artikel ontheft Opdrachtnemer niet van zijn
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken
aan de Zaken, dan wel een verborgen
gebleven ondeugdelijk Prestatie die na de
garantietermijn blijken, echter niet langer
dan vier jaren na het verstrijken van de
garantietermijn.
19.3	Ongeacht of dit in de Overeenkomst is vastgelegd, valt onder de garantieverplichting van
Opdrachtnemer ook vergoeding van schade
of kosten die samenhangen met een garantieaanspraak danwel op enigerlei wijze het gevolg
zijn van schending van artikel 19.1 en 19.2 AIV.

19.4	Tekortkomingen die onder de garantie vallen
en binnen de garantietermijn aan Opdrachtnemer zijn gemeld, worden door Opdrachtnemer
uiterlijk binnen twee weken na melding
verholpen.
19.5	Tenzij er sprake is van Overmacht aan de
kant van Opdrachtnemer, worden garantieaanspraken die niet binnen de in artikel 19.4
AIV genoemde termijn zijn verholpen, door
Opdrachtgever verholpen. Alle schade wordt
dan verhaald op Opdrachtnemer.
19.6	In geval van (dreigende) surséance of
faillissement van Opdrachtnemer, is
Opdrachtgever gerechtigd om een door
haar in redelijkheid te bepalen bedrag - van
tenminste 5% van de Opdrachtsom - op de
Opdrachtsom in mindering te brengen, als
financiële compensatie voor het verlies van
garantieaanspraken.
19.7	
Een overeengekomen garantietermijn
begint na acceptatie van het uitgevoerde
herstel, de vervanging of aanvulling waarop de
garantiebepalingen van toepassing zijn,
opnieuw te lopen.
Artikel 20 	Auteursrecht, intellectuele en industriële
rechten, gebruik documenten
20.1 	
Gegevensdragers en documenten die
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt,
blijven eigendom van Opdrachtgever. De
documenten mogen door Opdrachtnemer
niet worden gekopieerd of aan derden ter
hand worden gesteld, tenzij voor de Prestatie
noodzakelijk.
20.2	Gegevensdragers en documenten zullen door
Opdrachtnemer op eerste verzoek worden
gewist of aan Opdrachtgever geretourneerd.
20.3 	Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor
aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteurs- en/of industriële en/of octrooirechten
in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.
20.4	Opdrachtnemer staat in voor het vrije en
ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van
de Zaken.
20.5	Indien Opdrachtnemer in het kader van
(digitale) publicaties gebruik wenst te maken
van documenten van Opdrachtgever, wordt
daarvoor vooraf toestemming gevraagd.
Artikel 21	Tekeningen en berekeningen Opdrachtnemer
en Electronic Data Interchange Systeem (EDI)
21.1	Indien Opdrachtnemer modellen, tekeningen en
berekeningen verzorgt, moeten detailleringen
voldoen aan de SBR-detailnormeringen.
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21.2	Ongeacht goedkeuring door Opdrachtgever,
blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor
door of namens Opdrachtnemer verzorgde
tekeningen en berekeningen.
21.3	Opdrachtnemer zal op eerste verzoek alle
elektronische gegevens/documentatie
betreffende diens Prestatie voor zijn rekening
aan Opdrachtgever ter beschikking stellen,
op een door Opdrachtgever aan te geven
(digitale) gegevensdrager en in een door
Opdrachtgever te bepalen formaat met
eventuele opgaaf van plot-styles.
21.4	
I ndien de Prestatie in BIM moet worden
uitgevoerd, handelt Opdrachtnemer conform
het BIM-protocol van Opdrachtgever, dat dan
als bijlage aan de Overeenkomst wordt gehecht.
21.5	Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze
documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik
of voor gebruik in zijn handleidingen.
21.6	Opdrachtnemer zal een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem (EDI) hanteren, dat
compatibel is met het systeem van Opdrachtgever.
21.7	Partijen beschouwen informatie die via het EDI
is verzonden en/of gedeeld, als schriftelijke
communicatie.
21.8	Via EDI door Opdrachtnemer gedeelde
informatie en/of documenten mogen door
Opdrachtgever worden opgeslagen, geprint
en gekopieerd.
Artikel 22 Materialen, beproevingen, keuringen
22.1	Indien Zaken moeten worden gekeurd, slaat
Opdrachtnemer deze op, zodat keuring kan
plaatsvinden.
22.2	Aflevering van de Zaken kan slechts plaatsvinden na acceptatie/goedkeuring door of
namens Opdrachtgever.
22.3	Opdrachtgever heeft het recht om tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst een
proefstuk/proefopstelling te verlangen,
onderdelen of materialen te bemonsteren, te
keuren en/of te testen.
22.4	Opdrachtnemer zal kosteloos alle medewerking
verlenen indien Opdrachtgever gebruik
maakt van de in artikel 22.1 en 22.2 genoemde
mogelijkheid.
22.5	Indien een keuring als bedoeld in dit artikel
door toedoen van Opdrachtnemer niet op het
overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden, of
als een keuring moet worden herhaald, komen
de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende
kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

22.6 	In geval van afkeuring van (een deel van) de
Zaken en/of de Prestatie, zal Opdrachtnemer
binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel,
tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.
22.7	Indien Opdrachtnemer niet aan de in artikel
22.6 AIV omschreven verplichting voldoet,
is Opdrachtgever gerechtigd e.e.a. door een
derde te laten uitvoeren en/of leveren, voor
rekening van Opdrachtnemer.
22.8	Indien Opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen
- of de nader overeengekomen termijn - de
afgekeurde Zaken terughaalt, heeft Opdrachtgever het recht de Zaken aan Opdrachtnemer
voor diens rekening te retourneren.
Artikel 23 Levering
23.1	Levering vindt plaats op de overeengekomen
plaats en het overeengekomen tijdstip,
volgens de overeengekomen leveringsconditie.
Indien hieromtrent niets is overeengekomen,
zal levering geschieden DDP (Incoterms 2020).
23.2	Opdrachtgever heeft het recht de levering uit
te stellen. Opdrachtnemer zal in dat geval de
Zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en
herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen
en verzekeren.
23.3 	Opdrachtnemer dient de levering te voorzien van het inkoop-opdrachtnummer van
Opdrachtgever. Leveringen die niet voorzien
zijn van het inkoop-opdrachtnummer, worden
niet geaccepteerd.
Artikel 24 Risico- en eigendomsovergang
24.1	De eigendom van de Zaken gaat over op
Opdrachtgever nadat deze zijn afgeleverd
en - indien overeengekomen - gemonteerd
en/of geïnstalleerd.
24.2	In geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, Specificaties en
software ter beschikking stelt ten behoeve van
de nakoming van zijn verplichtingen, blijven
deze onder alle omstandigheden eigendom
van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze
materialen bewaren en ze op een voor derden
herkenbare wijze merken als eigendom van
Opdrachtgever. De materialen worden geacht
in goede staat te zijn en conform de vereiste
Specificaties, tenzij Opdrachtnemer binnen
een redelijke termijn na ontvangst Schriftelijk
heeft gereclameerd.
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24.3 	Het risico van de Zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de levering en de
goedkeuring van de Zaken overeenkomstig
artikel 22 AIV heeft plaatsgevonden. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 AIV en de
overige verplichtingen van Opdrachtnemer.
Artikel 25 Meerwerk
25.1	Eventueel meer- en minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever te worden gemeld,
inclusief de gevolgen voor prijs en planning.
25.2	Uitvoering van meerwerk kan pas plaatsvinden
nadat Opdrachtnemer Schriftelijk Opdracht
heeft verkregen van Opdrachtgever.
25.3	Meerwerk wordt separaat gefactureerd,
conform het in artikel 10 AIV bepaalde.
25.4	Indien Opdrachtnemer zich hier niet aan houdt,
zijn de meerwerkkosten voor diens rekening.
Artikel 26 Veiligheid
26.1	Opdrachtnemer treft maatregelen met
betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de
gezondheid van personen conform wet- en
regelgeving en de stand van de techniek en
wetenschap, voor zover van toepassing op
de Overeenkomst en/of de Prestatie en/of de
Zaken.
26.2	Het door Opdrachtnemer gebruikte materiaal
of (werk)materieel dient te voldoen aan de
daaraan op grond van vigerende wet- en
regelgeving te stellen eisen. Opdrachtnemer
legt op verzoek keuringsbewijzen over aan
Opdrachtgever.
26.3	Tenzij anders overeengekomen, draagt
Opdrachtnemer zorg voor de benodigde
arbeidsmiddelen, waaronder de gebruikelijke
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
26.4	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens
de uitvoering van de Prestatie een Nederlands
sprekende persoon aanwezig is. De naam van
deze persoon dient bekend te zijn bij de van
Opdrachtgever.
26.5	Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de
Prestatie uitsluitend bevoegde, gecertificeerde
en/of gediplomeerde personen in.
26.6	Opdrachtnemer werkt mee aan de inventarisatie
van risico’s die gepaard gaan met de uitvoering
van de Prestatie en het treffen van afdoende
maatregelen om deze risico’s weg te nemen
conform de arbeids-hygiënische strategie.
26.7	Onveilige situaties verhelpt Opdrachtnemer
direct en zij meldt die aan Opdrachtgever.

26.8	Opdrachtnemer meldt ongevallen direct
aan Opdrachtgever en zij stelt hiervan een
ongevalsrapport op. Dat rapport wordt
binnen 24 uur aan Opdrachtgever verstrekt.
Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk,
moet de verzuimduur (in kalenderdagen), als
maat voor de ernst van het ongeval worden
opgegeven.
26.9	Opdrachtnemer zal actief deelnemen aan
onderzoeken die gericht zijn op: (i) het
verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en
(ii) oorzaken van (bijna) ongevallen.
Artikel 27 Milieu en duurzaamheid
27.1 	
Opdrachtnemer is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor deugdelijke afvoer en/of
verwerking van (rest-)materialen en afval.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor
alle aanspraken van derden hier omtrent.
27.2	Opdrachtnemer neemt maatregelen om
beschadiging en/of vervuiling op of aan het
werk te voorkomen.
27.3	Opdrachtgever is gecertificeerd voor ISO
14001, CO2-Prestatieladder. Opdrachtnemer
zal daarnaar handelen.
27.4 	Indien de Prestatie FSC- of PEFC gecertificeerd
hout of houtproducten betreft, vermeldt
Opdrachtnemer op de leveringsbon en op de
factuur het Chain of Custody (CoC)-nummer
en specificeert zij op de leveringsbon de
levering (in aantal en omvang). Na uitvoering
van de Prestatie verstrekt Opdrachtnemer een
overzicht van de leveringen en Specificaties.
Tussentijdse wijzigingen in productgroepen
en/of CoC-nummer meldt Opdrachtnemer
onmiddellijk Schriftelijk aan Opdrachtgever.
27.5	Wanneer hout van buiten de EU (onder
EUTR) wordt geleverd, geeft Opdrachtnemer
Opdrachtgever te allen tijde inzage in de
herkomst van het hout (waaronder de
identificatie van het materiaal/product, plaats
van oogst en oogstconcessie). Wanneer hout
van binnen de EU wordt geleverd geldt deze
inzageverplichting uitsluitend wanneer derden
gemotiveerd aantonen dat het door Opdrachtnemer geleverde hout(product) afkomstig zou
kunnen zijn van een controversiële bron.
27.6	
Opdrachtgever heeft als doelstelling
“0 afval in 2025” en verwacht van Opdrachtnemer een proactieve rol om deze doelstelling
te bereiken. Verpakkingen moeten recyclebaar
zijn en pallets moeten hergebruikt worden.
Restmateriaal moet aantoonbaar als grondstof
kunnen worden hergebruikt.
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Artikel 28 Verpakking
28.1	Opdrachtnemer zal de Zaken voor zijn
rekening, op een voor de Zaken geëigende
manier, verpakken zodat deze hun bestemming
in goede staat en onbeschadigd bereiken.
28.2	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de
schade veroorzaakt door onvoldoende dan
wel inadequate verpakking.
28.3	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de
verwerking respectievelijk vernietiging van
(transport)verpakkingsmaterialen. Indien op
verzoek van Opdrachtnemer verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd door
Opdrachtgever, gebeurt dit voor rekening en
risico van Opdrachtnemer.
28.4	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de
(transport)verpakkingsmaterialen voor zijn
rekening en risico worden verwijderd.

Artikel 32	Gedragscode Opdrachtgever
32.1 	Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van
de Overeenkomst in overeenstemming met
en conformeert zich aan de Gedragscode van
Bouwend Nederland en de door Van Wijnen
gehanteerde gedragscode ‘Zo doen wij’, zoals
gepubliceerd op https://www.vanwijnen.nl/
wp-content/uploads/2021/10/Baarn_Gedragscode_Zodoenwij_20210921.pdf.
Artikel 33 Taal
33.1	De Nederlandstalige tekst van de AIV vormt
de enige authentieke tekst. Bij afwijking
tussen de Nederlandstalige tekst en een
vertaling in een buitenlandse taal prevaleert
de Nederlandstalige tekst.

Artikel 29 Gebruik materiaal Opdrachtgever
29.1	Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van
de Overeenkomst materiaal of (werk)materieel
gebruikt dat door Opdrachtgever ter
beschikking is gesteld, is Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor juist gebruik en voldoende
onderhoud. Bij beschadigingen, vermissing
en/of diefstal is Opdrachtnemer aansprakelijk
voor de schade.
Artikel 30 Onderhoudstermijn
30.1	Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, handelt Opdrachtnemer onderhoudsverzoeken binnen twee weken na
melding af.
30.2	Tenzij sprake is van Overmacht aan de kant
van Opdrachtnemer, worden gebreken die
niet binnen de in artikel 32.1 AIV genoemde
termijn zijn verholpen, door Opdrachtgever
verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op
Opdrachtnemer.
Artikel 31 Opzegging
31.1	Ingeval tussen Partijen een overeenkomst voor
bepaalde of onbepaalde tijd tot stand zou
zijn gekomen, dan is Opdrachtgever steeds
gerechtigd om deze, om welke reden dan ook,
met inachtneming van een redelijke termijn op
te zeggen. Bij opzegging is Opdrachtgever tot
geen enkele (schade)vergoeding gehouden.
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