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Begrippen
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn woorden en uitdrukkingen
die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn
geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de
navolgende betekenis is toegekend:
A.Hak:
Een entiteit uit de A.Hakpark-groep, gevestigd te Tricht, die
gebruik maakt van deze voorwaarden als opdrachtgever.
Bestek:
De beschrijving van de opdracht, inclusief de daarin genoemde
technische (norm) voorschriften met de daarbij behorende
tekeningen en eventuele verstrekte nota’s van inlichtingen.
Diensten:
De door de Opdrachtnemer te verlenen diensten, waaronder
begrepen het uitbrengen van (ontwerp technische) adviezen en
ingenieurstaken, welke haar grondslag vindt in een overeenkomst
van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk
Wetboek.
Hoofdwerk:
Het door A.Hak ten behoeve van Principaal uit te voeren werk.
Inlenen:
Het ter beschikking stellen van Personeel aan A.Hak door
Opdrachtnemer op grond van een Overeenkomst tussen A.Hak en
Opdrachtnemer.
Levering:
De levering van Producten alsmede de eventuele montage of
installatie daarvan uit hoofde van de Overeenkomst.
Oplevering:
Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd op het moment dat
A.Hak het Werk heeft goedgekeurd ter opneming in het
Hoofdwerk. De datum waarop het Werk wordt goedgekeurd geldt
als datum van Oplevering.
Opdracht:
De door A.Hak aan Opdrachtnemer te verstrekken of verstrekte
opdracht tot het uitvoeren van een Werk, te verrichten Diensten,
te leveren Producten en/ of uit te lenen Personeel uit hoofde van
de Overeenkomst.
Opdrachtnemer:
De (potentiële) wederpartij van A.Hak die als (onder)aannemer van
Werken en/ of opdrachtnemer van Diensten, met inbegrip van het
uitlenen van Personeel, of als leverancier van Producten optreedt.
Overeenkomst:
De tussen A.Hak en Opdrachtnemer, al dan niet samengestelde,
gesloten overeenkomst betreffende een Werk, Levering,
Diensten, uitleen van Personeel of een combinatie daarvan,
inclusief alle daarbij horende documenten en bijlagen.
Personeel:
Arbeidskrachten die door een Opdrachtnemer aan A.Hak worden
uitgeleend op grond van een (uitzend)overeenkomst.
Principaal:
De partij met wie A.Hak een (aannemings-)overeenkomst heeft
gesloten betreffende de totstandkoming van het Hoofdwerk.
Producten:
De aan A.Hak uit hoofde van de Overeenkomst te leveren
roerende zaak of zaken.

Werk:
Het door de Opdrachtnemer uit te voeren werk op basis van de
Overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750
van het Burgerlijk Wetboek.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
Overeenkomst die A.Hak aangaat met een Opdrachtnemer voor
de inkoop van Producten, Diensten, onderaanneming van Werken
en Inlenen van Personeel en iedere verbintenis die voortvloeit uit
die Overeenkomst, alsmede op ieder door A.Hak gedaan verzoek
tot het uitbrengen van een aanbod.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel
van enige Overeenkomst tussen A.Hak en de Opdrachtnemer zijn
gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten
Overeenkomsten tussen A.Hak en de Opdrachtnemer, zelfs indien
bij de totstandkoming van die nadien gesloten Overeenkomsten
niet naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is
verwezen, zulks tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
1.3 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene en
bijzondere bepalingen. De algemene bepalingen hebben
betrekking op alle onder 1.1 genoemde Overeenkomsten tussen
A.Hak en Opdrachtnemer. De bijzondere bepalingen hebben
betrekking op en zijn in aanvulling op de algemene bepalingen en
van toepassing op bepaalde specifieke Overeenkomsten.
1.4 Indien meerdere bijzondere bepalingen op de Overeenkomst
van toepassing zijn, omdat het een samengestelde Overeenkomst
is, zijn de bijzondere bepalingen naast elkaar van toepassing.
Indien hierdoor tegenstrijdigheden ontstaan dan geldt de voor
A.Hak meest gunstige uitleg.
1.5 Alle voor de Overeenkomst relevante voorwaarden en
condities uit de overeenkomst tussen Principaal en A.Hak zijn
back-to-back van toepassing op deze Overeenkomst. De
Opdrachtnemer van de Overeenkomst wordt geacht volledig op de
hoogte te zijn van de condities van het hoofdwerk met uitzondering
van de daarin afgesproken prijzen en eventuele andere
commerciële condities.
1.6 A.Hak wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand.
1.7 Deze algemene voorwaarden zullen worden aangehaald als
"de Algemene Inkoopvoorwaarden voor het inkopen van producten
en diensten, uitbesteden van werken en inlenen van personeel
A.Hak", althans als “de Algemene Inkoopvoorwaarden A.Hak”,
althans als "Algemene Voorwaarden A.Hak".
2. Aanbiedingen en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 60 kalenderdagen,
tenzij anders in de aanbieding is aangegeven.
2.2 De Overeenkomst komt tot stand wanneer A.Hak de
aanbieding schriftelijk heeft aanvaard en voorts onder de
opschortende voorwaarde dat Principaal het Hoofdwerk
onherroepelijk aan A.Hak heeft opgedragen en de Opdrachtnemer
door Principaal is geaccepteerd.
3. Prijzen
3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief
omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst,
zoals onder meer prijzen van bouwstoffen, hulpmiddelen,
arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, belastingen,
heffingen en/ of andere overheidsmaatregelen, die na de dag van
totstandkoming van de Overeenkomst in werking treden, komen
voor rekening van Opdrachtnemer.
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3.3 Indien het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de
Overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk
opgegeven en dient, zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is
prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder
te worden geleverd als de Overeenkomst vereist. Afwijkingen
moeten direct schriftelijk aan A.Hak worden gemeld.
4. Algemene verplichtingen Opdrachtnemer
4.1 De Opdrachtnemer is verplicht A.Hak onmiddellijk schriftelijk
in kennis te stellen zodra Opdrachtnemer vermoedt of kennis
ervan heeft dat hij niet, of niet tijdig, aan zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst kan voldoen.
4.2 Onder overmacht wordt in de Overeenkomst in ieder geval
niet verstaan: verlies of diefstal van werkmateriaal, het verloren
gaan van materialen, stakingen (zowel georganiseerd als
ongeorganiseerd), wegblokkades, werkonderbrekingen, import- of
handelsbeperkingen waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt
begrepen
de
gevolgen
van
de
Brexit,
andere
overheidsmaatregelen die de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer belemmeren, transportmoeilijkheden en (al dan
niet toerekenbare) tekortkomingen in de nakoming door
Opdrachtnemers en/ of onderaannemers van Opdrachtnemer.
4.3 Indien de door A.Hak aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde tekeningen, beschrijvingen, zaken of de door hem
opgedragen werkwijze of constructies zodanige fouten of
gebreken bevatten dat Opdrachtnemer in strijd met zijn
verplichting als zorgvuldige Opdrachtnemer zou handelen door
zonder A.Hak daarop te wijzen tot uitvoering van de Overeenkomst
over te gaan, is Opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende
schade, waaronder begrepen gevolgschade jegens A.Hak
aansprakelijk.
4.4 Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden is niet
toegestaan, tenzij vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring
van de projectverantwoordelijke is verkregen, onder nader te
stellen schriftelijke condities.
4.5 Opdrachtnemer zal uitsluitend de door A.Hak gegeven orders
en aanwijzingen opvolgen en zich onthouden van het doen van
prijsopgaven of aanbiedingen aan de Principaal van A.Hak voor
uitbreiding of wijziging van de Overeenkomst van A.Hak.
5. Aansprakelijkheid en verzekeringen
5.1 Opdrachtnemer verplicht zich ter zake van zijn
aansprakelijkheid voor schade die hem toegerekend kan worden
ten behoeve van A.Hak te verzekeren en verzekerd te houden
zolang de Overeenkomst voortduurt.
5.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte
schade en kosten inclusief gevolgschade die A.Hak lijdt ten
gevolge van een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming
van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, met
inbegrip van boetes en kortingen op de aanneemsom voor het
Hoofdwerk en (buiten)gerechtelijke kosten, alsmede voor schade
ten gevolge van een handelen of nalaten van Personeel en/ of
hulppersonen van Opdrachtnemer en voor schade die wordt
veroorzaakt door zaken die Opdrachtnemer voor de uitvoering van
de Overeenkomst gebruikt.
5.3 A.Hak is gerechtigd alle door Opdrachtnemer veroorzaakte
schade direct en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te
vergoeden en/ of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel
vermeerderd met ter zake door A.Hak betaalde proceskosten en
kosten van rechtsbijstand, zullen onverwijld door Opdrachtnemer
aan A.Hak worden vergoed.
5.4 Ter zake van verzekering rusten op de Opdrachtnemer de
volgende verplichtingen, elke keer tot een verzekerde som van
tenminste € 2.500.000:

a)

b)

c)

d)

e)

Opdrachtnemer zal een aansprakelijkheidsverzekering
afsluiten die voorrang heeft boven andere verzekeringen en
waarin A.Hak als medeverzekerde is aangemerkt en op
grond waarvan verzekeraars de schade-uitkering direct aan
A.Hak zullen uitbetalen;
wanneer de Opdrachtnemer uit hoofde van de
Overeenkomst ontwerp- en/ of ingenieurswerkzaamheden
verricht dient hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten. Alle uitkeringen van schade dienen direct aan
A.Hak te worden uitbetaald door de verzekeraar;
wanneer de Opdrachtnemer uit hoofde van de
Overeenkomst een Werk tot stand dient te brengen is de
Opdrachtnemer verplicht om een Construction Allrisk (CAR)
verzekering af te sluiten. Deze verzekering dient gedurende
de gehele looptijd van de Overeenkomst in stand te blijven
en ook gedurende de onderhoudstermijn;
wanneer de Opdrachtnemer gebruik maakt van
motorrijtuigen dient hij zich te verzekeren tegen
aansprakelijkheid voor schade aan A.Hak;
wanneer Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst
Diensten verricht welke het uitlenen van Personeel
omvatten, dan dient hij zich te verzekeren door middel van
een W.A.-verzekering.

6. Betaling
6.1 Betaling geschiedt binnen 60 kalenderdagen na factuurdatum.
Indien de factuurdatum is gelegen vóór de datum van voltooiing
van de Opdracht of Levering wordt de datum van voltooiing van de
Opdracht of Levering geacht de factuurdatum te zijn. Indien de
factuur op grond van artikel 7 wordt geretourneerd, begint de
betalingstermijn pas te lopen vanaf de datum waarop de correcte
factuur door A.Hak is ontvangen.
6.2 A.Hak is bevoegd betaling op te schorten, indien niet aan de
eisen uit de Overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden is
voldaan. Eerdere betaling door A.Hak houdt geen goedkeuring in
van de Levering of de Opdracht.
6.3 Indien er naar het oordeel van A.Hak gegronde reden bestaat
om te vrezen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens A.Hak
niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Opdrachtnemer
verplicht om, op eerste verzoek van A.Hak, terstond genoegzame,
in de door A.Hak gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de
volledige nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtnemer uit
hoofde van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer binnen 7
dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek van A.Hak geen
gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming
terstond in.
6.4 A.Hak is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te
verrekenen met bedragen die Opdrachtnemer aan A.Hak of aan
andere entiteiten van de A.Hak-groep is verschuldigd, ongeacht of
deze opeisbaar zijn.
7. Facturering
7.1 De door Opdrachtnemer aan A.Hak te verzenden facturen
dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet
op de Omzetbelasting. Op iedere factuur dienen in ieder geval de
volgende gegevens vermeld te worden:
a)
b)
c)
d)
e)

naam, adres en woonplaats van Opdrachtnemer;
overeenkomstnummer en projectnummer;
nummer inkooporder en/ of inleenorder;
het Werk en de plaats(en) van uitvoering, waarop de factuur
betrekking heeft;
IBAN rekeningnummer, BTW nummer en KVK
registratienummer.

7.2 De factuur van Opdrachtnemer met betrekking tot uitgevoerde
werkzaamheden dient te allen tijde vergezeld te zijn van:
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a)
a)

b)
c)

de inkooporder en/ of inleenorder, afgetekend door een
bevoegd persoon van A.Hak. Er zal slechts een order
worden uitgeschreven indien en voor zover aan de
administratieve verplichtingen is voldaan;
overzicht van de geleverde materialen;
een opgave van de namen van personen op een
manurenstaat met vermelding van het BSN-nummer per
werknemer. Indien deze gegevens niet bij de factuur
aanwezig zijn, dan zal de betaling betreffende het
loonbestanddeel rechtstreeks op de g-rekening van
Opdrachtnemer geschieden.

7.3 Facturen die niet voldoen aan de in lid 1 en 2 genoemde
voorwaarden worden door A.Hak bij deze afgewezen en niet in
behandeling genomen.
8. Verbod van cessie
8.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.Hak is
het niet mogelijk om vorderingen die Opdrachtnemer ingevolge
een Overeenkomst met A.Hak heeft of zal verkrijgen aan derden
te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te
dragen als bedoeld in
artikel 3:83 lid 2 BW. Dit verbod heeft goederenrechtelijke
werking.
9. Ontbinding en opzegging
9.1 Onverminderd haar wettelijke rechten op ontbinding is A.Hak
gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke tot
Opdrachtnemer gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist,
onverminderd het recht van A.Hak om schadevergoeding te
vorderen, indien:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

de Levering niet plaats vindt op de overeengekomen datum
of binnen het overeengekomen tijdschema;
Opdrachtnemer een of meer van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, en
daardoor vertraging in de voltooiing van het Hoofdwerk of
een gedeelte daarvan ontstaat of redelijkerwijs te verwachten
is;
het faillissement van Opdrachtnemer door hemzelf of een
derde wordt aangevraagd of hij (voorlopige) surseance van
betaling verzoekt, dan wel indien Opdrachtnemer zijn
bedrijfsactiviteiten staakt;
Opdrachtnemer zijn bedrijfsactiviteiten aan een derde
overdraagt tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt
dat de uitvoering van deze Overeenkomst geen nadeel
ondervindt;
de Opdrachtnemer onder curatele wordt geplaatst;
personeel van Opdrachtnemer, (direct of indirect) werkzaam
bij of voor A.Hak of de Principaal van A.Hak, zich op
onverenigbare wijze gedraagt met de in artikel 10 genoemde
bedrijfscode;
de Principaal besluit om de aanbesteding van het
Hoofdwerk, waarmee deze Overeenkomst verband houdt, in
te trekken of niet aan A.Hak te gunnen.

9.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en hun wettelijke
rechten op ontbinding, zijn A.Hak en Opdrachtnemer gerechtigd
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een
schriftelijke, tot de andere partij gerichte schriftelijke verklaring te
ontbinden, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding,
indien de andere partij tekort komt in enige verplichting van de
Overeenkomst en deze tekortkoming niet wordt hersteld binnen
30 dagen na datum van een daartoe strekkende schriftelijke
sommatie. Indien herstel niet mogelijk is, kan de schriftelijke
sommatie achterwege blijven.
9.3 Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft A.Hak, onverminderd zijn
recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner
keuze om voor de voltooiing van Opdracht:

b)

c)

de reeds geleverde Opdracht aan Opdrachtnemer voor diens
rekening en risico te (doen) retourneren en de in verband
daarmee verrichte betalingen terug te vorderen voor zover
zulks mogelijk is;
de Opdracht te leveren of door derden te doen leveren, met
gebruikmaking van het reeds door Opdrachtnemer geleverde
of uitgevoerde gedeelte en de door Opdrachtnemer
gebruikte zaken tegen een achteraf overeen te komen
redelijke vergoeding;
gebruik te maken of te doen maken van de op het Werk
aanwezige hulpmaterieel, zoals steigermateriaal, hijs- en
transportwerktuigen etc. tegen een achteraf overeen te
komen redelijke vergoeding.

9.4 A.Hak behoudt zich het recht voor om, in geval van een
Opdracht of Inlenen, de daartoe strekkende Overeenkomst,
onverminderd het recht van A.Hak op ontbinding daarvan,
tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 kalendermaand. In voorkomend geval zal Opdrachtnemer
recht hebben op betaling van de overeengekomen prijs voor de
Diensten tot het gedeelte waarvoor zij in overeenstemming met de
Overeenkomst zijn uitgevoerd alsmede op de kosten die
Opdrachtnemer voorafgaand aan de beëindiging in redelijkheid
heeft gemaakt, welke redelijkerwijs niet meer ongedaan gemaakt
kunnen worden en waarvoor de aldus ontvangen betaling geen
vergoeding insluit. Opdrachtnemer dient deze kosten inzichtelijk te
maken en ter zake die kosten op verzoek van A.Hak een door
partijen voor gezamenlijke rekening aangezochte accountant
inzage in zijn administratie te verlenen.
10 Bedrijfscode (code of conduct)
10.1 A.Hak verbindt het economische principe met kernwaarden
als maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie
en duurzaamheid.
10.2 Werken voor A.Hak betekent dat je werkt volgens onze
waarden en gedragsregels. Deze gedragsregels – ook wel
bedrijfscode genoemd – zijn er om duidelijkheid te verschaffen
over wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op
kunnen aanspreken. Deze bedrijfscode geeft richting aan onze
bedrijfsbesluiten en ons handelen. De bedrijfscode kan op verzoek
worden toegestuurd.
10.3 Opdrachtnemer neemt kennis van de genoemde principes en
bedrijfscode en conformeert zich aan de inhoud hiervan.
Opdrachtnemer staat er voor in dat de bedrijfscode van A.Hak van
toepassing is op alle medewerkers van Opdrachtnemer, op
Personeel alsmede op de door de Opdrachtnemer ingeschakelde
adviseurs, opdrachtnemers (inclusief ZZP’ers) en leveranciers.
11. Industriële en intellectuele eigendommen
11.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat het gebruik van de door
hem geleverde Producten of in het Werk of Opdracht door hem
gebruikte materialen, constructies, tekeningen etc. geen inbreuk
maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.
Opdrachtnemer vrijwaart A.Hak voor alle vorderingen die ter zake
van een dergelijke inbreuk worden ingesteld.
11.2 Alle door A.Hak ter beschikking gestelde tekeningen, foto’s,
matrijzen en dergelijke blijven (intellectueel) eigendom van A.Hak
en dienen direct na afloop van de fabricage en/ of na beëindiging
van de Overeenkomst, dan wel op eerste verzoek van A.Hak, aan
A.Hak te worden geretourneerd. Opdrachtnemer zal genoemde
tekeningen, matrijzen en dergelijke noch mogen gebruiken, noch
door derden laten gebruiken, voor of in verband met enig ander
doel dan het verrichten van de overeengekomen prestatie(s) aan
A.Hak.
11.3 Indien in opdracht van A.Hak werken tot stand worden
gebracht waarop intellectuele en/ of industriële eigendomsrechten
rusten of kunnen ontstaan, dan worden deze nu voor alsdan aan
A.Hak overgedragen, gelijk A.Hak deze aanvaardt.
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Voor zover partijen, in afwijking van het vorenstaande, uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen dat A.Hak een licentie verkrijgt tot
het gebruik van voormelde werken, geldt dat deze licentie eeuwig
durend, exclusief en overdraagbaar is, waarbij A.Hak tevens het
recht zal hebben sublicenties te verstrekken.
12. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien
van alle informatie en knowhow betreffende A.Hak, de
Overeenkomst, het Bestek en het Hoofdwerk.
12.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid dient
Opdrachtnemer, (ingeleend) personeel van de Opdrachtnemer en
Personeel zich te onthouden van het vermenigvuldigen, kopiëren
of het aan derden ter hand stellen van tekeningen, afbeeldingen,
berekeningen, werkmethoden en procedures welke door A.Hak
aan hem zijn verstrekt, ongeacht of deze informatie in het kader
van de Overeenkomst of voor andere doeleinden werd verstrekt.
Na het einde of de beëindiging van de Overeenkomst, of zoveel
eerder op verzoek van A.Hak, zullen bovenvermelde tekeningen,
afbeeldingen en berekeningen c.q. de daarvan gemaakte
fotokopieën door Opdrachtnemer op eerste verzoek van A.Hak
onverwijld en voor rekening van Opdrachtnemer aan A.Hak
worden geretourneerd.
12.3 Op overtreding van artikel 12 staat een boete van €2.500,per overtreding, onverminderd het recht van A.Hak om nakoming
en/ of schadevergoeding te vorderen.

14. Partiële nietigheid
14.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden nietig of anderszins ontbinden is/ zijn, laat dit onverlet
de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. Partijen
verplichten zich om alsdan in onderling overleg zodanige
regelingen te treffen als nodig is om de strekking van de
onverbindende bepaling in het kader van deze algemene
voorwaarden zoveel mogelijk te benaderen.
15. Geschillen; toepasselijk recht
15.1 Indien ten gevolge van welke oorzaak dan ook geschillen
mochten ontstaan, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te wijzigen.
15.2 Indien er een geschil ontstaat tussen partijen zullen partijen
zich inspannen om het geschil zoveel mogelijk buitengerechtelijk
op te lossen volgens de volgende getrapte procedure:
a)
b)

c)

d)
13. Bescherming van persoonsgegevens
13.1 Opdrachtnemer garandeert aan A.Hak dat hij bij het
verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het
kader van de Overeenkomst, alle uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en
daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende
verplichtingen zal naleven.
13.2 De Opdrachtnemer garandeert dat de Producten en
Diensten (inclusief latere wijzigingen), de verwerking van
persoonsgegevens daarmee, en de opslag door haar of haar subbewerkers van ingevoerde en verwerkte persoonsgegevens aan
alle wettelijke eisen voldoen, alsmede aan de door de wetgever
van belang geachte beginselen, waaronder gegevensbescherming
door ontwerp, gegevensbescherming door standaardinstellingen
en dataminimalisatie.
13.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om op enig moment de
persoonsgegevens die hij ter beschikking krijgt op enigerlei andere
wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor
de uitvoering van de Overeenkomst.
13.4 Opdrachtnemer garandeert dat hij, in overeenstemming met
de hierna te noemen verwerkersovereenkomst, steeds een
passend technisch en organisatorisch beveiligingsniveau in stand
zal houden ter bescherming van de ten behoeve van A.Hak
verwerkte persoonsgegevens.
13.5 Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van A.Hak als
verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, zal hij
op eerste verzoek van A.Hak in aanvulling op het in dit artikel
bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar
aangaan en ondertekenen.
13.6 Opdrachtnemer vrijwaart A.Hak voor alle aanspraken van
derden, en voor met deze aanspraken verband houdende schade,
financiële overheidssancties en kosten (waaronder kosten
rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door
Opdrachtnemer van de garanties en verplichtingen zoals
opgenomen in dit artikel en/ of uit een schending van enige uit
hoofde van de hiervoor genoemde verwerkersovereenkomst op
Opdrachtnemer rustende verplichting.

in eerste instantie zullen partijen het geschil op proberen te
lossen door escalatie naar hun directies;
mocht dit niet lukken, dan zullen zij het geschil trachten op te
lossen met behulp van mediation, conform het Reglement
van de Mediators federatie Nederland (gevestigd te
Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de
mediation;
partijen wonen de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk
bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst
moment te beëindigen;
zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen
het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter
bewaring van rechten.

15.3
Alle nog niet opgeloste geschillen in verband met of
voortvloeiende uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
rechtbank Midden-Nederland, tenzij A.Hak besluit het geschil voor
te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, in
welk geval de gewone rechter niet bevoegd is.
15.4 Op de verhouding tussen A.Hak en Opdrachtnemer is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitgesloten van de Overeenkomst.

16. Verplichtingen voor de Opdrachtnemer
16.1 Het is Opdrachtnemer verboden personeel van A.Hak in
dienst te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van
A.Hak.
16.2 De Opdrachtnemer maakt desgevraagd rapporten op
volgens een door A.Hak te verstrekken model. Hij biedt wekelijks
de door hem ingevulde en ondertekende rapporten aan A.Hak
voor akkoord aan.
17. Minder- en meerwerk
17.1 Uitvoering, vergoeding en verrekening van meer- of
minderwerk vindt uitsluitend plaats indien Opdrachtnemer A.Hak
hiervan tevoren schriftelijk in kennis heeft gesteld en A.Hak het
meer- of minderwerk uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft
goedgekeurd. Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats
onder de opschortende voorwaarde dat de Principaal in de
rechtsverhouding tot A.Hak dat meer- of minderwerk schriftelijk
heeft geaccepteerd en voorts aan A.Hak zonder verrekening heeft
uitbetaald als en voor zover dat meer-minderwerk het gevolg is van
een door de Principaal aan A.Hak gegeven wijziging.
18. Opneming, goedkeuring en Levering van het Werk
18.1 De opneming van het Werk geschiedt op schriftelijk verzoek
van Opdrachtnemer waarin deze de datum van de voltooiing van
het Werk aan A.Hak meedeelt.
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18.2 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na het in lid 1
aan A.Hak gerichte verzoek, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na
voltooiing en goedkeuring van het Werk.
18.3 Nadat het Werk is opgenomen, zal A.Hak zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na opneming van het
Werk, aan Opdrachtnemer schriftelijk berichten of het Werk al dan
niet is goedgekeurd. Indien goedkeuring wordt onthouden, dient
A.Hak dit schriftelijk te motiveren.
18.4 Door ingebruikneming van het Werk voordat dit voltooid is
wordt het Werk niet als goedgekeurd en opgeleverd beschouwd.
18.5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing voor
heropneming na onthouding van goedkeuring.

op de locatie van het Werk doen zij dit voor rekening en risico van
Opdrachtnemer.
20.3 Opdrachtnemer verplicht zich om het Werk of de onderdelen
van het Werk, in elk geval voor zover het eigendom is overgegaan,
te identificeren en identificeerbaar te houden als zijnde eigendom
van A.Hak.
21 Ketenaansprakelijkheid
21.1 Met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid en de wet
aanpak schijnconstructie is Opdrachtnemer binnen twee weken na
het tekenen van de Overeenkomst het volgende verplicht:
a)
b)

18.6 Dit artikel
deelopleveringen.

is van overeenkomstige

toepassing op
c)

18.7 In uitdrukkelijke afwijking van de vorige leden en de wet
treedt het rechtsgevolg van Oplevering eerst in onder de
opschortende voorwaarde dat de Principaal het Hoofdwerk,
inclusief het Werk van Opdrachtnemer heeft aanvaard.
19. Garantie en onderhoudstermijn
19.1 Opdrachtnemer garandeert gedurende een termijn van 5 jaar
na datum van de Oplevering van het Hoofdwerk dat het Werk
beantwoordt aan de Overeenkomst, deugdelijk is (uitgevoerd) en
geschikt is voor het doel waarvoor deze is bestemd, geen
gebreken in ontwerp, constructie, montage en materieel bevat en
aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoet.
19.2 Opdrachtnemer blijft, in afwijking van lid 1, gedurende een
termijn van 10 jaar na datum van goedkeuring van het Hoofdwerk
door de Principaal, aansprakelijk indien het Werk geheel of
gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is
geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming
waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts
kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen
van zeer kostbare voorzieningen.

d)
e)

f)

g)

h)

19.3 Indien het Werk binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen
niet aan de garanties blijkt te voldoen, is Opdrachtnemer
gehouden om alle kosten te dragen die gemaakt dienen te worden
om de gebreken op eerste verzoek van A.Hak binnen de door
A.Hak te stellen termijn in overleg met A.Hak te herstellen.

i)

19.4 Indien Opdrachtnemer de gebreken niet binnen de door
A.Hak gestelde termijn herstelt, althans de geconstateerde
gebreken naar het redelijke oordeel van A.Hak onmiddellijk herstel
vereisen en de Opdrachtnemer dit niet onmiddellijk kan uitvoeren,
is A.Hak gerechtigd de herstelwerkzaamheden voor rekening en
risico van Opdrachtnemer te (laten) doen verrichten en hiermee
gepaard gaande kosten te verrekenen.

j)

k)
19.5 Ter zake van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor
latente en verborgen gebreken geldt, in afwijking van lid 1 en 2,
een termijn van 20 jaar.
19.6 In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, zijn de
garantietermijnen van de Principaal van toepassing op de
overeenkomst indien die langer zijn dan de in dit artikel bepaalde
garanties.
20. Risico- en eigendomsovergang
20.1 Opdrachtnemer draagt alle risico voor het Werk tot het
moment dat het Werk is goedgekeurd door A.Hak zoals bedoeld
in artikel 18.
20.2 Voor zover werknemers van Opdrachtnemer werkzaam zijn

l)

m)
n)

Opdrachtnemer verstrekt A.Hak minimaal 1 x per drie
maanden een verklaring van betalingsgedrag;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een uittreksel van de
inschrijving van Kamer van Koophandel, welke niet ouder is
dan 6 maanden;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van de grekening overeenkomst;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van de NEN4400 certificering, indien van toepassing;
zonder schriftelijke toestemming van A.Hak mag de
Opdrachtnemer de werkzaamheden niet aan derden uit
besteden. Ook inzet van personeel van derden is zonder
schriftelijke toestemming van A.Hak niet toegestaan. Onder
derden worden nadrukkelijk ook ZZP’ers verstaan;
het bedrag aan premies werknemersverzekering en
loonheffing dat in het kader van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer dient te worden afgedragen zal worden
gestort op de g-rekening van Opdrachtnemer. Concreet zal
A.Hak minimaal 40% van het loonbestanddeel overmaken
op de g-rekening van Opdrachtnemer;
Opdrachtnemer staat ten opzichte van A.Hak in voor de
volledige en correcte naleving van sociale verzekeringswetten
en belastingwetten ten aanzien van de door de
Opdrachtnemer
uitgevoerde
of
uit
te
voeren
werkzaamheden;
Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht
aan de geldende wet- en regelgeving en een van toepassing
zijnde CAO;
Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken
t.b.v. de uitvoering van de opdracht op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast. Opdrachtnemer verschaft
desgewenst toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken aan bevoegde instanties en/ of A.Hak en werkt
mee aan alle controles;
Opdrachtnemer vrijwaart A.Hak tegen alle mogelijke
aanspraken van de belastingdienst en/ of het UWV in
verband met de inhouding en/ of afdracht van loonbelasting
en/ of sociale premies (zowel het werkgevers- als het
werknemersdeel)
inclusief
de
daarover eventueel
verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en
administratieve boetes;
Opdrachtnemer voegt bij elke factuur een deugdelijk ingevuld
mandagenregister met vermelding van het BSN-nummer per
werknemer;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van het ID bewijs
of paspoort van de ter beschikking gestelde arbeidskracht
voor aanvang van de werkzaamheden;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van een geldig
VCA/ VCU certificaat, indien van toepassing;
Opdrachtnemer is verplicht alle bovenstaande plichten
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij
contracten aangaat.

21.2 Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit dit artikel niet of
niet tijdig nakomt is A.Hak gerechtigd om elke betaling op te
schorten totdat Opdrachtnemer heeft voldaan aan zijn
verplichtingen.
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22. Levering
22.1 Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt
Levering overeenkomstig “Delivery Duty Paid” conform de
Incoterms 2010 op de in lid 2 bedoelde plaats van levering.
22.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt Levering op de
bouwplaats van het Hoofdwerk, waarbij de exacte plaats wordt
bepaald in overleg met A.Hak.
22.3 Indien A.Hak vóór de Levering verlangt, dat de Producten op
een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal
Opdrachtnemer gehouden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit
redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.
22.4 Levering dient op het overeengekomen tijdstip te geschieden
dan wel overeenkomstig het door A.Hak vastgesteld tijdschema,
dat bindend is, met in achtneming van lid 5.
22.5 A.Hak is gerechtigd om het tijdschema voor Levering van tijd
tot tijd aan te passen en A.Hak zal Opdrachtnemer hierover tijdig
informeren.
22.6 Het overeengekomen tijdstip van Levering of de termijnen
vastgesteld krachtens lid 4 zijn fatale termijnen, zodat
Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim is. In geval van overschrijding, zonder
dat dit tevoren door A.Hak schriftelijk is geaccepteerd, behoudt
A.Hak zich in alle gevallen het recht voor om de levering geheel of
gedeeltelijk door opzegging te beëindigen of de Overeenkomst te
ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd overige rechten van
A.Hak jegens Opdrachtnemer.
22.7 Indien om welke reden dan ook A.Hak niet in staat is de
Producten op het overeengekomen tijdstip via het vastgestelde
schema in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer de Producten
opslaan, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om
achteruitgang in kwaliteit of tenietgaan te voorkomen, totdat de
Producten aan A.Hak geleverd zijn. A.Hak is gehouden om de
door Opdrachtnemer gemaakte kosten, voor zover deze redelijk
zijn, in verband met de opslag van de betreffende Producten te
vergoeden.
22.8 Wanneer minder Producten worden gebruikt dan geleverd op
grond van wijzigingen van het Bestek of andere omstandigheden
die niet aan A.Hak kunnen worden toegerekend, is
Opdrachtnemer gehouden om deze op eerste verzoek van A.Hak
tegen de overeengekomen verkoopprijs terug te nemen, voor
zover het standaard handels Producten betreffen.
22.9 Emballage van door Opdrachtnemer terug genomen
Producten wordt niet aan A.Hak in rekening gebracht
respectievelijk aan A.Hak gecrediteerd.
22.10 Indien ten behoeve van de Levering door A.Hak van
Opdrachtnemer certificaten en/ of (een) instructieboek(en)
word(t)(en) verlangd dan draagt de Opdrachtnemer zorg dat deze
documentatie te spoedigste doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na
levering van de zaken in bezit van A.Hak worden gesteld, bij
gebreke waarvan de betaling door A.Hak kan worden opgeschort.
23. Inspectie en keuring
23.1 A.Hak en/ of door A.Hak aangewezen derden hebben te
allen tijde het recht de Producten te inspecteren en/ of te keuren,
waartoe Opdrachtnemer de nodige faciliteiten zal verlenen.
Opdrachtnemer verleent A.Hak reeds hierbij toestemming om de
locaties en werkplaatsen van Opdrachtnemer hiertoe te (doen)
betreden.

23.2 A.Hak is niet gehouden om de Producten reeds bij Levering
te onderzoeken. In geval van geconstateerde gebreken is
Opdrachtnemer verplicht om op eerste verzoek van A.Hak voor
vervanging of herstel, zulks ter keuze van A.Hak, zorg te dragen.
23.3 Indien de door Opdrachtnemer geleverde Producten niet
voldoen aan de Overeenkomst zal A.Hak Opdrachtnemer hiervan
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na
constatering van het gebrek, schriftelijk in kennis stellen.
23.4 Inspectie of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van
enige verplichting, garantie en/ of aansprakelijkheid uit hoofde van
de Overeenkomst of de wet.
23.5 In geval van afkeuring komen de hiervoor gemaakte kosten
van A.Hak voor rekening van Opdrachtnemer.
24. Risico- en eigendomsovergang
24.1 Alle door Opdrachtnemer te leveren producten zijn volledig
voor risico van de Opdrachtnemer tot het moment dat A.Hak de
Producten heeft geaccepteerd op grond van artikel 23.
24.2 Het eigendom van de Producten gaat over op het moment
dat de producten zijn geïnspecteerd en goedgekeurd door A.Hak
zoals bedoeld in artikel 23.
24.3 Indien A.Hak een betaling heeft gedaan, tenzij dit op grond
van Overeenkomst is gedaan, voordat de producten zijn
geïnspecteerd en goedgekeurd dan gaat het eigendom op het
moment van betaling over.
24.4 Opdrachtnemer verplicht zich, voor zover de Producten nog
in haar bezit zijn, er voor te zorgen dat deze voldoende bepaalbaar
zijn en als zijnde eigendom van A.Hak te identificeren.
25. Garantie en onderhoudstermijn
25.1 Opdrachtnemer garandeert gedurende een termijn van 5 jaar
na datum van de Oplevering van het Hoofdwerk dat de Producten
beantwoorden aan de Overeenkomst en geschikt zijn voor het doel
waarvoor deze zijn bestemd, geen gebreken in ontwerp,
constructie, montage en materieel hebben en aan alle wettelijke
eisen en voorschriften voldoen.
25.2 Indien de Producten binnen de in lid 1 genoemde termijnen
niet aan de garantie blijkt te voldoen, is Opdrachtnemer gehouden
om alle kosten te dragen die gemaakt dienen te worden om de
gebreken op eerste verzoek van A.Hak binnen de door A.Hak te
stellen termijn in overleg met A.Hak te herstellen.
25.3 Indien Opdrachtnemer de gebreken niet binnen de door
A.Hak gestelde termijn herstelt, althans de geconstateerde
gebreken naar het redelijke oordeel van A.Hak onmiddellijk herstel
vereisten en de Opdrachtnemer dit niet onmiddellijk kan uitvoeren,
is A.Hak gerechtigd de herstelwerkzaamheden voor rekening en
risico van Opdrachtnemer te doen (laten) verrichten en hiermee
gepaard gaande kosten te verrekenen.
25.4 Ter zake van aansprakelijkheid voor latente en verborgen
gebreken geldt, in afwijking van lid 1, een termijn van 20 jaar.

26. Tarieven
26.1 A.Hak betaalt aan Opdrachtnemer enkel het tarief dat is
overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtnemer is verder
volledig verantwoordelijk voor alle kosten die hij maakt bij het
uitvoeren van de Opdracht.
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27. Verplichtingen voor Opdrachtnemer
27.1 Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening zich te
verzekeren en verzekerd te houden voor aansprakelijkheid met
betrekking tot de uit te voeren dienst(en) volgens artikel 5.4 van
deze algemene voorwaarden.
27.2 Indien de door A.Hak aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde tekeningen, beschrijvingen, zaken of de door hem
opgedragen werkwijze of constructies zodanige fouten of
gebreken hebben dat Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichting
als zorgvuldige Opdrachtnemer zou handelen door zonder A.Hak
daarop te wijzen tot uitvoering van de Opdracht over te gaan, is
Opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende schade, waaronder
begrepen gevolgschade jegens A.Hak aansprakelijk.

30. Vervanging van ingehuurd Personeel
30.1 Wanneer een Personeelslid gedurende meer dan vijf
werkdagen afwezig is, zal Opdrachtnemer er voor zorgdragen dat
zo snel als mogelijk, maar in elk geval binnen twee werkdagen,
vervanging wordt geregeld. De vervangende arbeidskracht moet
gelijkwaardig zijn aan het afwezige ingeleende Personeel.
30.2 Indien niet binnen twee werkdagen een vervangende
arbeidskracht met gelijkwaardige kwalificaties kan worden
gevonden, kan een arbeidskracht met mindere kwalificaties
worden voorgedragen ter vervanging van de afwezige
arbeidskracht. Deze arbeidskracht moet eerst door A.Hak worden
goedgekeurd.
30.3 Bij vervanging zullen de uurtarieven niet worden verhoogd.

27.3 In geval Diensten niet deugdelijk zijn verricht, is
Opdrachtnemer verplicht om op eerste verzoek van A.Hak de
Dienst opnieuw te verlenen, of, indien een nieuwe verlening van
de Dienst voor A.Hak niet meer van waarde is, (een gedeelte van)
het voor de betreffende Diensten door A.Hak verschuldigde
bedrag aan A.Hak te crediteren.
27.4 Het is de Opdrachtnemer verboden personeel van A.Hak in
dienst te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van
A.Hak.
27.5 De Opdrachtnemer maakt desgevraagd rapporten op
volgens een door A.Hak te verstrekken model. Hij biedt wekelijks
de door hem ingevulde en ondertekende rapporten aan A.Hak
voor akkoord aan.

31. In dienst nemen van Personeel
31.1 Tenzij en voor zover niet anders is overeengekomen is A.Hak
bevoegd om Personeel kosteloos over te nemen van
Opdrachtnemer indien het Personeel tenminste 1000 uren heeft
gewerkt voor A.Hak.
32. Inlenersaansprakelijkheid
32.1 Met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid en de Wet
allocatie arbeidskrachten door intermediairs is Opdrachtnemer
binnen twee weken na het tekenen van de Overeenkomst het
volgende verplicht:
a)
b)

c)
28. Verplichtingen voor de Opdrachtnemer
28.1 Opdrachtnemer is verplicht alle wettelijke en
overeengekomen verplichtingen jegens het Personeel. Dit houdt
onder meer in dat Opdrachtnemer in haar functie als werkgever
van de arbeidskracht haar verplichtingen uit hoofde van de tussen
haar en de arbeidskracht geldende arbeidsovereenkomst onverkort
nakomt. Opdrachtnemer draagt in dat verband zorg voor de
betaling van het salaris, wettelijk verplichte inhoudingen en
afdrachten.
28.2 Opdrachtnemer garandeert A.Hak dat al het Personeel de
benodigde certificaten en kwalificaties bezit die vereist zijn voor het
uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij worden ingezet.
28.3 Opdrachtnemer vrijwaart A.Hak voor alle aanspraken die
voortvloeien uit het niet voldoen aan het bepaalde in lid 1 en 2.
Opdrachtnemer vrijwaart A.Hak tevens voor alle aanspraken van
derden in verband met schade veroorzaakt door Personeel bij de
uitvoering van de werkzaamheden.
29. Tarieven
29.1 Tarieven zijn per uur en exclusief BTW. Het tarief is vast en
omvat alle kosten.
29.2 Overwerk zal uitsluitend op schriftelijk verzoek van A.Hak
uitgevoerd worden. Hiertoe zal het tarief verhoogd worden
afhankelijk van de toepasselijke cao. De overwerktoeslag geldt
alleen bij een aantal gewerkte uren hoger dan het aantal in de
Overeenkomst vastgelegde werkuren. De overwerktoeslag geldt
alleen voor het looncomponent van het tarief.
29.3 De reiskostenvergoeding is conform de huidige fiscale
regelgeving en betreft alleen zakelijke reizen die op verzoek van
A.Hak worden ondernomen en betreft niet woon-werkverkeer.

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

Opdrachtnemer verstrekt A.Hak minimaal 1 x per drie
maanden een verklaring van betalingsgedrag;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een uittreksel van de
inschrijving van Kamer van Koophandel, welke niet ouder is
dan 6 maanden;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van de grekening overeenkomst;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van een geldig
VCA/ VCU certificaat, indien van toepassing;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van de NEN4400 certificering, indien van toepassing;
Opdrachtnemer voldoet aan de WAADI registratieplicht;
Het bedrag aan premies werknemersverzekering en
loonheffing dat in het kader van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer dient te worden afgedragen zal worden
gestort op de g-rekening van Opdrachtnemer. Concreet zal
A.Hak minimaal 40% van het loonbestanddeel overmaken
op de g-rekening van Opdrachtnemer;
Opdrachtnemer staat ten opzichte van A.Hak in voor de
volledige en correcte naleving van sociale verzekeringswetten
en belastingwetten ten aanzien van de door de
Opdrachtnemer
uitgevoerde
of
uit
te
voeren
werkzaamheden;
Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht
aan de geldende wet- en regelgeving en een van toepassing
zijnde CAO;
Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken
t.b.v. de uitvoering van de opdracht op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast. Opdrachtnemer verschaft
desgewenst toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken aan bevoegde instanties en/ of A.Hak en werkt
mee aan alle controles;
Opdrachtnemer vrijwaart A.Hak tegen alle mogelijke
aanspraken van de belastingdienst en/ of het UWV in
verband met de inhouding en/ of afdracht van loonbelasting
en/ of sociale premies (zowel het werkgevers- als het
werknemersdeel)
inclusief
de
daarover eventueel
verschuldigde rente, executie- en invorderingskosten en
administratieve boetes;
Indien het factuurbedrag meer omvat dan alleen loon voor de
arbeidskracht, zoals bijvoorbeeld Ook machinehuur, dan
dient het factuurbedrag gesplitst te worden in een bedrag
voor loon en een bedrag voor overige kosten;
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m)

n)

o)

Opdrachtnemer voegt bij elke factuur een deugdelijk ingevuld
mandagenregister met vermelding van het BSN-nummer per
werknemer;
Opdrachtnemer verstrekt A.Hak een kopie van het ID bewijs
of paspoort van de ter beschikking gestelde arbeidskracht
voor aanvang van de werkzaamheden;
Opdrachtnemer is verplicht alle bovenstaande plichten
verkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten
aangaat.

32.2 Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit lid 1 niet of niet
tijdig nakomt is A.Hak gerechtigd om elke betaling op te schorten
totdat Opdrachtnemer heeft voldaan aan die verplichtingen.
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