GIESBERS - ALGEMENE VOORWAARDEN september 2021
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (deel I) en zes
bijzondere delen (delen II t/m VII). Steeds zijn van toepassing het
algemeen deel en daarnaast, naar gelang de aard van de overeenkomst en
omstandigheden van het geval, een of meerdere bijzondere delen.
DEEL I - ALGEMEEN
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende met hoofdletter
aangeduide begrippen en daarbij behorende definities gehanteerd:
AV: de onderhavige algemene voorwaarden van september 2021;
DNR: De Nieuwe Regeling 2011, versie 2013;
Goederen: voor de Prestatie bestemde bouwstoffen;
Hoofdovereenkomst: de tussen Principaal en Opdrachtgever gesloten
overeenkomst waaruit voortvloeiende (ter zake de uitvoering van een
onderdeel) de Overeenkomst is gesloten;
Huurgoederen: alle krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te
verhuren goederen;
Opdrachtgever: gebruiker van de AV, zijnde Giesbers Groep Ontwikkelen en
Bouwen B.V. of een daarmee verbonden onderneming als bedoeld in artt.
2:24a, 2:24b en 2:24c BW;
Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van Opdrachtgever ingevolge
de Overeenkomst;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van de Prestatie;
Personeel: Uitzendkrachten en/of arbeidskrachten die voor Opdrachtnemer
werkzaamheden verrichten ter uitvoering van de Overeenkomst op de
kantoren, werf en/of bouwplaatsen van Opdrachtgever;
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
Prestatie: de door Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst te verrichten
werkzaamheden en/of diensten en/of leveringen;
Prijs: de door Opdrachtgever voor de Prestatie te betalen prijs;
Principaal: degene met wie Opdrachtgever de Hoofdovereenkomst sloot;
Uitlener: de Opdrachtnemer die met Opdrachtgever een Overeenkomst sluit
tot het ter beschikking stellen van een Uitzendkracht;
Uitzendkracht: een krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter
beschikking te stellen arbeidskracht;
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking
tot persoonsgegevens.
Artikel 2 Offertes / Toepasselijkheid
1. Opdrachtnemer garandeert dat door hem verstrekte aanbiedingen
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
2. Opdrachtnemer zal gedurende de Overeenkomst aan de Principaal geen
aanbiedingen doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding
of wijziging van de Hoofdovereenkomst.
3. De AV zijn van toepassing op de Overeenkomst. Met het sluiten van de
Overeenkomst verklaart Opdrachtnemer bekend te zijn met de AV en in
te stemmen met toepasselijkheid daarvan.
4. Door Opdrachtnemer gebruikte algemene voorwaarden worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de voorwaarden waaronder de
Hoofdovereenkomst is aangegaan, voor zover bekend bij
Opdrachtnemer en voor zover daarvan niet is afgeweken in de
Overeenkomst of AV.
6. Bij strijdigheden prevaleert de Overeenkomst boven de AV en de
Hoofdovereenkomst en prevaleert de AV boven de Hoofdovereenkomst,
aldus geldt de volgende rangorde: 1. Overeenkomst, 2. AV, 3.
Hoofdovereenkomst.
7. Opdrachtnemer mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever afwijken van zijn verplichtingen uit de AV.
8. In geval een bepaling in de AV nietig is of vernietigd wordt dan wel
anderszins onverbindend is, wordt het betreffende (deel van het) artikel
omgezet in een geldig beding van gelijke strekking en overeenkomstig
de wet- en regelgeving en blijven overige bepalingen van kracht.
9. Een Overeenkomst komt steeds tot stand onder het uitdrukkelijke
voorbehoud van een schriftelijke opdrachtbevestiging van
Opdrachtgever. Aanvang van de uitvoering van de Prestatie betekent
aanvaarding van de opdrachtbevestiging van Opdrachtgever.
10. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst en de daarbij
behorende/daaraan ten grondslag liggende stukken binden
Opdrachtgever niet, tenzij Opdrachtgever deze uitdrukkelijk schriftelijk
heeft aanvaard.
Artikel 3 Prestatie / Planning / Kwaliteitsborging
1. Opdrachtnemer is behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van
Opdrachtgever niet bevoegd de Prestatie (deels) door een derde te
laten uitvoeren.
2. Indien de Prestatie (deels) door een derde wordt uitgevoerd zal
Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en AV
onverkort aan die derde opleggen, maar blijft Opdrachtnemer jegens
Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor nakoming van de
Overeenkomst en AV.
3. Zodra Opdrachtnemer voorziet dat hij niet conform de
planningsafspraken kan nakomen, dient hij Opdrachtgever hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen.
4. Indien de Prestatie niet conform de planningsafspraken wordt
nagekomen, verkeert Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in
verzuim en is hij aansprakelijk voor alle uit zijn wanpresteren
voortvloeiende stagnatieschade van Opdrachtgever (waaronder
eventuele mijlpaal- of opleverboetes uit de Hoofdovereenkomst),
onverminderd overige rechten van Opdrachtgever.
5. Vertragingen of onderbrekingen veroorzaakt door het wachten op
beslissingen, vergunningen of ontheffingen van Principaal of overheden
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worden geacht tot het normale bedrijfsrisico van Opdrachtnemer te
behoren en worden niet verrekend, tenzij meer van Opdrachtnemer
wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
Partijen spannen zich tot het uiterste in om dergelijke vertragingen of
onderbrekingen te voorkomen c.q. beperken.
Opdrachtnemer heeft slechts recht op verlenging van de
uitvoeringstermijn wanneer door overmacht, voor rekening van
Opdrachtgever komende omstandigheden of wijziging van de
Overeenkomst niet van hem kan worden gevergd dat de Prestatie
binnen de overeengekomen termijn wordt afgerond.
Opdrachtnemer zal tijdig en ten genoegen van Opdrachtgever de
kwaliteit van zijn Prestatie aantonen en alle door Opdrachtnemer
gevraagde of in de Overeenkomst of AV benoemde
kwaliteitsrapportages, certificaten, attesten, informatie, benodigde
stukken voor het opleverdossier etc. aanleveren. De kosten hiervoor
zijn bij de Prijs inbegrepen.
Opdrachtgever, Principaal, directievoerder en derde-kwaliteitsborgers
zijn bevoegd doch niet verplicht de (deel)Prestatie te verifiëren middels
de door hen gewenste methode. Opdrachtnemer verleent zijn
medewerking aan genoemde verificaties ongeacht de methode of het
instrument van kwaliteitsborging.
Bij afkeur geldt de Prestatie als niet verricht en komen de
verificatiekosten voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
dient een afgekeurde Prestatie binnen de planningsafspraken en voor
eigen rekening en risico te herstellen. Enkel de goedkeuring van
Opdrachtgever omvat aanvaarding van de Prestatie. Goedkeuring
ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn garanties of
aansprakelijkheden.

Artikel 4 Personeel
1. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever een overzicht van de volgende gegevens van Personeel:
NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, nationaliteit, gegevens van het
identiteitsbewijs en, in dien van toepassing, een A1-verklaring,
verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning.
2. Opdrachtgever is bevoegd Personeel de toegang tot haar kantoren, werf
en/of bouwplaatsen te weigeren. Indien Personeel wordt geweigerd
doordat Opdrachtnemer niet aan de Overeenkomst of AV heeft voldaan,
is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade volgend uit de weigering.
3. Opdrachtnemer verplicht Personeel een geldig legitimatiebewijs bij zich
te dragen en mee te werken aan identiteitscontroles.
4. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat Personeel alle bij de
Opdrachtgever geldende bouwplaats- en gedragsregels (waaronder
begrepen aanwijzingen van de uitvoerder, projectleider of
veiligheidscoördinator van de Opdrachtgever) zal opvolgen.
Opdrachtnemer zal voldoen aan de gedragscode van Opdrachtgever,
welke te raadplegen is op diens website.
5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever volledig schadeloos stellen voor
schade die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Personeel
wordt toegebracht.
6. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden
jegens wie Opdrachtgever of Principaal aansprakelijk kan worden
gesteld voor schade veroorzaakt door Personeel.
7. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle mogelijke
aanspraken van Personeel jegens Opdrachtgever en Principaal. Onder
deze vrijwaring vallen onder meer, maar niet uitsluitend, eventuele
vorderingen die verband houden met bedrijfsongevallen en/of
beroepsziekten (bijvoorbeeld op grond van artt. 7:658 en 7:611 BW) in
het kader van uitoefening van de door Personeel bij Opdrachtgever te
verrichten werkzaamheden.
Artikel 5 Informatie / Controle / Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer garandeert dat hij alle relevante informatie die
Opdrachtgever hem voor sluiten van de Overeenkomst verstrekte, heeft
gecontroleerd en dat hij Opdrachtgever schriftelijk heeft gewaarschuwd
voor fouten en onduidelijkheden in die informatie.
2. Het is Opdrachtnemer verboden om vertrouwelijke informatie (mede
omvattende de Overeenkomst, ontwerpen, uitvoeringswijzen en
betrokken partijen), waarvan hij kennis nam bij de uitvoering van de
Overeenkomst, met derden te delen of openbaar te maken.
3. Opdrachtnemer onthoudt zich van uitingen op (social) media
betreffende de Overeenkomst.
4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor juistheid en beschikbaarheid
van door hem gebruikte informatie en voor het maken van back-ups,
ook indien gebruik wordt gemaakt van een online platform voor
informatie-uitwisseling dat door Opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld. Opdrachtgever garandeert niet dat genoemde platforms te
allen tijde beschikbaar zijn. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor
schade van Opdrachtnemer als gevolg van verlies, verminking of
ontoegankelijkheid van informatie op genoemde platforms.
5. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer alle informatie
ter zake de Prestatie binnen 5 werkdagen aan Opdrachtgever doen
toekomen.
6. Opdrachtnemer bewaart informatie die op de Overeenkomst betrekking
heeft gedurende 10 jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
7. Opdrachtnemer blijft, ook na controle en/of goedkeuring door
Opdrachtgever, verantwoordelijk voor door hem vervaardigde
ontwerpen of uitwerkingen.
8. Tenzij anders overeengekomen, geldt in geval van door Opdrachtgever
te controleren gegevens een controletermijn van acht werkdagen.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een tijdige indiening van de
gegevens met inachtneming van de overige planningsafspraken.
9. Indien door Opdrachtgever te controleren gegevens naar zijn mening
van onvoldoende kwaliteit zijn, is hij gerechtigd deze af te keuren
conform artikel 3 AV.
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10. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van
derden wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.
11. Opdrachtnemer garandeert aan Opdrachtgever het vrij en ongestoord
gebruik van de Prestatie en daarbij behorende (digitale) documenten.
12. Alle bij uitvoering van de Overeenkomst ontstane intellectuele
eigendomsrechten behoren toe aan Opdrachtgever, een vergoeding
daarvoor is bij de Prijs inbegrepen. Zover nog benodigd werkt
Opdrachtnemer op eerste verzoek mee aan de overdracht van deze
rechten aan Opdrachtgever en verleent hij toestemming aan
Opdrachtgever om bij de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte
ontwerpen en adviezen openbaar te maken, door te ontwikkelen, te
verveelvoudigen of te verwezenlijken.
Artikel 6 Prijs / Facturatie / Betaling / Verrekening
1. De in de Overeenkomst (opdrachtbevestiging van Opdrachtgever)
genoemde prijzen zijn vast. Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op
kostenverhogende omstandigheden (ex art. 7:753 BW of anderszins).
2. De Prijs is exclusief btw en inclusief: reis- en verblijfskosten,
parkeerkosten, laden, lossen, verzekering en de kosten voor
werkorganisatie en overleg.
3. Wijzigingen van de Overeenkomst (zoals meer- en minderwerk) worden
slechts vergoed indien de prijsconsequentie vooraf schriftelijk is
overeengekomen. Extra werkzaamheden of leveringen die voor
vervulling van de Overeenkomst noodzakelijk zijn en waar
Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening mee had moeten houden,
vormen geen aanleiding tot wijziging van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever heeft recht van Opdrachtnemer te verlangen dat meerof minderwerk wordt verricht.
5. Ondertekening van een bon, dan wel betaling van een factuur geschiedt
steeds onder het voorbehoud dat de Prestatie is uitgevoerd conform de
Overeenkomst en AV. Ondertekening van een bon, dan wel betaling van
een factuur leidt niet tot overeenkomen van meer- of minderwerk en
ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid (zoals voortvloeien uit Overeenkomst of wet).
6. Wijzigingen van de Overeenkomst (zoals meer- en minderwerk) worden
separaat van de Prijs gefactureerd.
7. Opdrachtnemer is gehouden de facturen digitaal toe te sturen naar het
e-mailadres zoals vermeld op de Overeenkomst.
8. Facturen van Opdrachtnemer voldoen aan de Wet Omzetbelasting 1968
en vermelden in ieder geval de factuurdatum, het btw-nummer van
Opdrachtnemer en projectnaam en –nummer. Facturen worden
voorzien van een afrekenstaat of bon, ondertekend door de uitvoerder
of projectleider van Opdrachtgever.
9. Facturen die niet aan het vorige lid voldoen, worden niet in behandeling
genomen en niet betaald.
10. De betalingstermijn bedraagt 60 dagen na ontvangst van een
deugdelijk ingerichte factuur en goedkeuring van desbetreffende
factuur door Opdrachtgever mits Opdrachtnemer desgevraagd heeft
aangetoond dat aan Personeel het hun toekomende is betaald en dat
Opdrachtnemer de voor Personeel verschuldigde premies sociale
verzekeringen en loonheffing heeft betaald. Als een factuur later dan
120 dagen na verrichten van de Prestatie door Opdrachtgever wordt
ontvangen, is Opdrachtgever niet gehouden deze factuur te voldoen
indien Opdrachtgever naar haar oordeel nadeel lijdt ten gevolge van het
te laat ontvangen van de factuur. Met deze bepaling wordt expliciet
afgeweken van § 40.1 en § 49.3 van de UAV 2012.
11. Indien Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting zou voldoen,
is Opdrachtnemer maximaal gerechtigd tot het vorderen van de
wettelijke rente ex art. 6:119 BW alsmede € 40,- aan
buitengerechtelijke kosten.
12. Opdrachtnemer is niet bevoegd vorderingen op Opdrachtgever te
cederen, verrekenen of verpanden. Opdrachtnemer is niet bevoegd
jegens Opdrachtgever gebruik te maken van enig hem toekomend
opschortingsrecht. De opdrachtnemer doet jegens Opdrachtgever
afstand van haar retentierecht zoals bedoeld in artikel 3:290 BW.
13. Bij (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer mag Opdrachtgever
vorderingen van Opdrachtnemer bevrijdend betalen aan onderOpdrachtnemers. In dat geval zal Opdrachtgever Opdrachtnemer
daarover informeren.
14. Opdrachtgever is gerechtigd betalingen aan Opdrachtnemer te
verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer aan Opdrachtgever of Trebbe
Groep B.V. of een daarmee verbonden onderneming als bedoeld in artt.
2:24a, 2:24b en 2:24c BW verschuldigd is.
15. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of
AV en/of een wet die van toepassing is op de Overeenkomst en/of
verplichtingen uit andere overeenkomsten met Opdrachtgever of
Trebbe Groep B.V. of een daarmee verbonden onderneming als bedoeld
in artt. 2:24a, 2:24b en 2:24c BW niet tijdig nakomt dan wel dreigt niet
meer na te komen of Opdrachtgever anderszins redenen heeft om de
betaling op te schorten, is Opdrachtgever gerechtigd betalingen aan
Opdrachtnemer op te schorten totdat aan die verplichtingen is voldaan.
Onder genoemde verplichtingen wordt mede begrepen het voor
oplevering aantonen van de kwaliteit van de Prestatie en het
verstrekken van alle gegevens zoals opgedragen in de Overeenkomst of
AV.
16. Bij gegronde vrees voor tekortschieten door Opdrachtnemer of indien
Opdrachtgever bedragen bij vooruitbetaling voldoet, is Opdrachtgever
bevoegd te verlangen dat voor betaling genoegzame zekerheid wordt
gesteld voor nakoming van de Prestatie.
Artikel 7 Schorsing / Beëindiging / Ontbinden
1. Opdrachtgever is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk te
schorsen zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken op
schadevergoeding.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst middels aangetekend
schrijven (gedeeltelijk) op te zeggen. Alsdan heeft Opdrachtnemer
slechts aanspraak op afrekening van het reeds uitgevoerde deel van de
Overeenkomst mits goedgekeurd door Opdrachtgever.
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Opdrachtgever is gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de
Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling (gedeeltelijk) te
ontbinden, indien de Prestatie geen onderdeel meer vormt van de
Hoofdovereenkomst of de Overeenkomst niet zonder wezenlijke
wijzigingen kan worden uitgevoerd.
Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling (gedeeltelijk) te ontbinden of hiervoor vervangende
schadevergoeding te vorderen indien Opdrachtnemer enige verplichting
uit de Overeenkomst of AV niet tijdig of behoorlijk naleeft. Als dan heeft
Opdrachtgever tevens recht op vergoeding van de schade die zij lijdt
door de tekortkoming.
Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te
ontbinden in het geval: a) sprake is van (aanvraag tot) faillissement,
surseance van betaling, onder curatelestelling of voorbereiding van een
akkoord met crediteuren, of b) de onderneming (deels) wordt
stilgelegd, gestaakt of geliquideerd, of c) de zeggenschap over de
onderneming wijzigt, of d) indien op (delen van) de onderneming
beslag wordt gelegd.
Ontbinding geschiedt schriftelijk, rechterlijke tussenkomst is niet
vereist.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt in de gevallen zoals
omschreven in lid 4 of 5, wordt hij ter zake niet schadeplichtig. In geval
Opdrachtgever ontbindt op voet van lid 5 is Opdrachtnemer een boete
van 5% van de Prijs verschuldigd, plus een bedrag van 5% van de Prijs
ter zake garantieverplichtingen, onverminderd het recht van
Opdrachtgever op vergoeding van haar schade.
Bij beëindiging van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht
om reeds geleverde of betaalde zaken en alle op de bouwplaats
aanwezige hulpmateriaal naar keuze op te eisen en te gebruiken, of
deze voor rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren en
reeds gedane betalingen terug te vorderen. Op de bouwplaats aanwezig
materieel mag na de beëindiging door Opdrachtgever worden gebruikt
als ware het kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 8 Garantie / Aansprakelijkheid / Vrijwaring / Verzekering
1. Opdrachtnemer garandeert dat de Prestatie voldoet aan: de
Overeenkomst en de redelijke vereisten van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid.
2. Opdrachtnemer garandeert dat zowel hij als Personeel zich houdt aan
de Overeenkomst en aan alle wettelijke voorschriften. Het voorgaande
omvat uitdrukkelijk de verplichtingen van Opdrachtnemer tot betaling
van beloning en afdracht van premies. De garantie houdt in dat
Opdrachtnemer aansprakelijk is, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat er
geen aansprakelijkheid op hem rust.
3. Door Opdrachtnemer te verstrekken garantieverklaringen worden zo
spoedig mogelijk na sluiten van de Overeenkomst verstrekt. Indien
Opdrachtnemer bij start van zijn werkzaamheden nog geen
garantieverklaring heeft verstrekt, worden betalingen zonder nadere
aankondiging opgeschort.
4. Garantieverplichtingen van Opdrachtnemer blijven voortduren na
ontbinding of opzegging.
5. Indien Opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert ter nakoming van zijn
garantieverplichtingen, zal hij zich daarbij jegens de Principaal niet
uitlaten over oorzaken van, of aansprakelijkheid voor, (vermoedelijke)
gebreken.
6. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer als
gevolg van uitvoering van de Overeenkomst lijdt.
7. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die
het direct en uitsluitend gevolg is van haar schuld of aan haar
toerekenbare handelingen. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade zoals schade aan zaken van Opdrachtnemer,
bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, geleden verlies,
schade aan derden, etc.
8. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van
de door haar verzekeraar gedane uitkering, en voor schade die niet
door de verzekeraar wordt vergoed tot 50% van de Prijs. De
beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtgever en/of haar
werknemers.
9. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van
Personeel of derden (waaronder overheidsinstanties) in verband met de
Prestatie en in verband met het niet nakomen van wettelijke
verplichtingen door Opdrachtnemer of Personeel.
10. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schadeloos stellen voor schade aan
personen en/of goederen alsmede gevolgschade die Opdrachtnemer of
Personeel of derden lijden, indien en voor zover deze schade niet is
gedekt door de ter zake van de Prestatie geldende CAR-verzekering.
11. Bij niet-nakoming van de Overeenkomst en/of AV is Opdrachtnemer
naast de vergoeding van schade tevens alle kosten van gerechtelijke en
buitengerechtelijke invordering en eventuele andere vermogensschade
als bedoeld in artikel 6:96 BW aan Opdrachtgever verschuldigd.
12. Een eventuele moedermaatschappij van Opdrachtnemer staat borg voor
nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer. Door
ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtnemer bevoegd
te zijn de borgstelling overeen te komen.
13. Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Opdrachtgever de polis(sen),
bijbehorende voorwaarden en bewijs van premiebetaling waaruit blijkt
dat hij zich afdoende en conform de Overeenkomst en AV heeft
verzekerd.
Artikel 9 Recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met
uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Als overmacht zoals bedoeld in art. 6:75 BW wordt in ieder geval niet
aangemerkt: gebrek aan arbeidskrachten, ziekte van arbeidskrachten,
stakingen, belemmeringen bij toeleveranciers, belemmerende of
beperkende maatregelen van (binnenlandse of buitenlandse)overheden
en invoer- en/of uitvoerverboden. Het voorgaande lijdt uitzondering
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voor de omstandigheden die de Principaal jegens Opdrachtgever erkent
als overmacht.
Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, daaronder
begrepen geschillen die slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen beslecht worden door de Rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem, waarbij Opdrachtgever zich het recht
voorbehoudt te kiezen voor arbitrage bij een door hem aan te wijzen
instantie.

DEEL II – LEVERING
Dit deel is van toepassing op alle Overeenkomsten van koop als bedoeld in
art. 7:1 BW.
Artikel 10 Levering / Eigendom
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
onvoldoende verpakking.
2. De levering vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtnemer op
het adres en moment dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft
kenbaar gemaakt.
3. Opdrachtgever is steeds bevoegd de volgorde van de leveringen van
Goederen te bepalen of wijzigen.
4. Lossen buiten de bouwplaats of buiten de normale werktijden van
Opdrachtgever is niet toegestaan.
5. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een levering van Goederen
uitgesteld of op een andere locatie geleverd. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer zullen overleggen over de eventueel daaraan
verbonden, redelijke, kosten. Bij uitstel zal Opdrachtnemer de
Goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering.
6. Levering van Goederen geschiedt met daarvoor geschikt materieel en
voldoende vakbekwaam Personeel.
7. Opdrachtnemer zal eventueel betaalde emballage van de Goederen op
verzoek van Opdrachtgever terugnemen onder restitutie van betaling.
8. Opdrachtnemer levert de Goederen zonder een eigendomsvoorbehoud.
9. Goederen worden eigendom van Opdrachtgever zodra deze op de
bouwplaats zijn gelost.
10. In het geval van vooruitbetaling geldt voor buiten de bouwplaats te
vervaardigen Goederen dat de grondstoffen of deelproducten eigendom
worden van Opdrachtgever zodra deze in bewerking zijn genomen en
bouwstoffen zodra deze zijn vervaardigd. Overgang van eigendom
houdt geen aanvaarding van de Prestatie in. Opdrachtnemer zal deze
zaken zonder extra vergoeding voor Opdrachtgever houden,
individualiseren, kenmerken als eigendom van Opdrachtgever, separaat
opslaan, afdoende verzekeren en als goed huisvader beheren.
11. Het risico van Goederen gaat over op Opdrachtgever nadat hij de
Prestatie heeft aanvaard.
12. Als Goederen worden afgekeurd of door Opdrachtgever worden
geretourneerd, wordt de eigendom geacht nooit op Opdrachtgever te
zijn overgegaan.
Artikel 11 Kwaliteitsborging
1. Op verzoek van Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer voorafgaand aan
levering kosteloos monsters van de Goederen ter beschikking.
Opdrachtnemer staat ervoor in dat door hem verstrekte monsters
representatief zijn voor de Goederen.
2. Opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk dat eventuele door hem te
vervaardigen (werk)tekeningen, modellen of berekeningen uiterlijk
twee weken voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats
waarop die informatie betrekking heeft dan wel uiterlijk op de
overeengekomen termijn, definitief zijn en in bezit van Opdrachtgever.
3. Op verzoek van Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer alle
medewerking bij verificatie van de Goederen (conform art. 3.9 van deze
AV) op locaties waar deze worden geproduceerd of opgeslagen.
4. Opdrachtnemer voert afgekeurde, geleverde Goederen op eerste
verzoek af. Indien Opdrachtnemer hiertoe niet onverwijld overgaat, is
Opdrachtnemer gerechtigd de Goederen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer retour te zenden.
Artikel 12 Garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat de Goederen geschikt zijn voor het uit
de Overeenkomst kenbare gebruik dat er van zal worden gemaakt.
2. Opdrachtnemer garandeert dat de Goederen vrij zijn van beperkte
rechten.
3. Opdrachtnemer garandeert dat de Prestatie en de Goederen goed en
deugdelijk zijn en voldoen aan de Overeenkomst. De garantietermijn
loopt vanaf gereedkomen tot aan de oplevering van Opdrachtgever aan
Principaal en in aansluiting daarop gedurende de in de
Hoofdovereenkomst vermelde periode of bij ontbreken daarvan
tenminste 10 jaar voor onderdelen van de hoofddraagconstructie en 6¼
jaar voor overige onderdelen.
4. Opdrachtnemer zal alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken
voor eigen rekening en risico op eerste aanzegging van Opdrachtgever
herstellen. Bij niet tijdig of niet volledig nakomen van de
garantieverplichting, alsook in spoedeisende gevallen, mag
Opdrachtgever het herstel (laten) verrichten voor rekening en risico van
Opdrachtnemer onverminderd haar overige rechten. Na herstel of
vervanging vangt voor het desbetreffende (onder)deel van de Prestatie
de overeengekomen garantie voor dezelfde termijn opnieuw aan.
DEEL III – ONDERAANNEMING
Dit deel is van toepassing op alle Overeenkomsten van onderaanneming als
bedoeld in art. 7:750 BW. Zover de Overeenkomst mede levering van
bouwstoffen omvat, is daarop eveneens deel II van toepassing.
Artikel 13 Bouwplaats / Werkzaamheden / Oplevering
1. Afval wordt door Opdrachtnemer zoveel mogelijk gescheiden verzameld
en op aanwijzing van Opdrachtgever gedeponeerd in de daartoe
bestemde containers. De kosten voor verwijdering van het door
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Opdrachtnemer verzamelde afval zijn voor rekening van
Opdrachtnemer.
2. Chemisch afval, teerhoudend, chroom VI houdend en bitumineus afval
wordt door Opdrachtnemer voor eigen rekening afgevoerd.
3. Indien Opdrachtnemer graafwerkzaamheden verricht, neemt hij ter
zake alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Grondroerder,
zoals bedoeld in de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en
ondergrondse netten en netwerken, op zich.
4. Voor uitvoering van werkzaamheden op de bouwplaats zal
Opdrachtnemer de door hem aangetroffen (bouwkundige) situatie
beoordelen op geschiktheid van de ondergrond en omstandigheden
voor zijn Prestatie. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever waarschuwen bij
een eventuele ongeschiktheid van ondergrond of omstandigheden. Het
is Opdrachtnemer slechts met schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever toegestaan zijn Prestatie uit te voeren op een
ongeschikte ondergrond of bij ongeschikte omstandigheden.
5. Goederen mogen pas worden verwerkt, nadat Opdrachtgever in de
gelegenheid is gesteld deze te keuren.
6. Als gevolg van de Prestatie mogen geen onderdelen van het bouwwerk
aan het zicht worden onttrokken voordat Opdrachtgever in de
gelegenheid is geweest die onderdelen te (laten) keuren en eventuele
gebreken daaraan te (laten) herstellen.
7. Een redelijke termijn voordat de Prestatie voltooid zal zijn, nodigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever uit om tot opneming van de Prestatie
over te gaan. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats door
Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe de
Prestatie te beoordelen.
8. Indien een reactie van Opdrachtgever op de uitnodiging van
Opdrachtnemer uitblijft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk
uitnodigen.
9. Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever
medegedeeld, of de Prestatie al dan niet is aanvaard en welke gebreken
zijn geconstateerd.
10. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken die niet bij de
oplevering van de Prestatie zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan
de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
11. Tenzij de Opdrachtgever bij opneming anders bepaalt, worden
gebreken geconstateerd bij de opneming onverwijld, doch uiterlijk
binnen een maand na oplevering, verholpen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer, onverminderd het recht op schadevergoeding voor
Opdrachtgever.
Artikel 14 Personeel
1. Opdrachtnemer zal geen vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid
vreemdelingen inzetten als Personeel, tenzij de Opdrachtgever daar
schriftelijk mee instemt en Opdrachtnemer voor start van de
werkzaamheden ten genoegen van Opdrachtgever aantoont dat zowel
de vreemdeling als Opdrachtnemer beschikken over de toestemmingen
en documenten vereist voor het verrichten van arbeid in Nederland
door die vreemdeling.
2. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle
arbeidsvoorwaardelijke afspraken die Opdrachtgever noodzakelijk acht
te zien in verband met het voorkomen of de behandeling van een
loonvordering. Voornoemde afspraken omvatten voorts de
overeenkomsten met zzp’ers. Opdrachtnemer werkt mee aan controles,
audits of loonvalidaties.
3. Opdrachtnemer garandeert dat hij met zzp’ers overeenkomsten sluit die
niet kwalificeren als arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW.
Opdrachtnemer zal dat op verzoek en ten genoegen van Opdrachtgever
bewijzen.
4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle mogelijke
aanspraken van de Belastingdienst, UWV, Personeel, Inspectie SZW en
zijn onder-opdrachtnemers ter zake loonvorderingen, loonbelasting,
verhogingen, naheffingen en navorderingen, retributies, sociale
premies, boetes, dwangsommen of anderszins inclusief daarover
verschuldigde rente en kosten in verband met het niet nakomen van de
wettelijke verplichtingen door Opdrachtnemer en/of de verplichtingen
uit de Overeenkomst.
Artikel 15 Ketenaansprakelijkheden
1. Indien op de Overeenkomst de Wet Ketenaansprakelijkheid van
toepassing is, verstrekt Opdrachtnemer tijdig voor start van zijn
werkzaamheden bewijs van een geldige inschrijving bij de K.v.K, (niet
ouder dan 12 maanden) en een verklaring van betalingsgedrag
betreffende belastingen en premies sociale verzekeringen (niet ouder
dan 3 maanden en per kwartaal opnieuw te verstrekken) en een kopie
van zijn G-rekeningovereenkomst. Daarnaast verstrekt Opdrachtnemer
wekelijks een manurenstaat met gegevens betreffende identificatie
(zoals genoemd onder 4.1) van Personeel en door hen gewerkte uren.
Opdrachtgever kan nadere eisen stellen aan de inhoud van de
manurenstaten.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de premies sociale verzekeringen en
loonheffing van de Prijs in te houden en namens Opdrachtgever te
voldoen aan de fiscus. Alsdan is Opdrachtgever voor de voldane
bedragen gekweten jegens Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer houdt zich voorts in de uitvoering van de Overeenkomst
aan geldende wet- en regelgeving en een eventueel van toepassing
zijnde cao. Opdrachtnemer is in dat kader onder andere gehouden geen
inhoudingen en/of verrekeningen te laten plaatsvinden op het
minimumloon van Personeel. Voorts is Opdrachtnemer gehouden het
minimumloon giraal aan Personeel over te maken.
4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Principaal tegen boetes uit
ketenaansprakelijkheden (WKA, WAV, WAS of andere) die eruit
voortvloeien dat Opdrachtnemer niet aan de Overeenkomst of AV heeft
voldaan. Opdrachtgever is bevoegd de boetes te verhalen en/of
verrekenen met vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever of
Trebbe Groep B.V. of een daarmee verbonden onderneming als bedoeld
in artt. 2:24a, 2:24b en 2:24c BW.
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Indien Opdrachtgever na aansprakelijkstelling door Personeel voor niet
betaalde (inleners)beloning / het loon / de loonheffing op grond van
artt. 7:616a en 7:616b BW die door de Opdrachtnemer of door een
(onder)aannemer die na de Opdrachtnemer in de keten komt
verschuldigd was, eventuele rente en boete en andere in dat kader
gemaakte kosten (zoals voor Rechtsbijstand) heeft moeten voldoen, is
Opdrachtnemer gehouden dat volledige bedrag onvoorwaardelijk en per
omgaande aan Opdrachtgever te voldoen.
Opdrachtnemer legt de verplichtingen in dit en het vorige artikel op aan
partijen waarmee hij overeenkomsten aangaat in verband met de
Overeenkomst en bedingt daarbij dat die partijen de verplichtingen
opnemen in contracten die zij aangaan.

Artikel 16 Garantie / Verzekering
1. Opdrachtnemer garandeert dat de Prestatie goed en deugdelijk is en
voldoet aan de Overeenkomst. De garantietermijn loopt vanaf
gereedkomen tot aan de oplevering van Opdrachtgever aan Principaal
en in aansluiting daarop gedurende de in de Hoofdovereenkomst
vermelde periode of bij ontbreken daarvan tenminste 10 jaar voor
onderdelen van de hoofddraagconstructie en 6¼ jaar voor overige
onderdelen.
2. Opdrachtnemer zal alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken
voor eigen rekening en risico op eerste aanzegging van Opdrachtgever
herstellen. Bij niet tijdig of niet volledig nakomen van de
garantieverplichting, alsook in spoedeisende gevallen, mag
Opdrachtgever het herstel (laten) verrichten voor rekening en risico van
Opdrachtnemer onverminderd haar overige rechten. Na herstel van het
gebrek vangt voor het desbetreffende (onder)deel van de Prestatie de
overeengekomen garantie voor dezelfde termijn opnieuw aan.
3. Opdrachtnemer verzekert zich ter zake haar wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid afdoende en ten genoegen van Opdrachtgever.
DEEL IV – ADVIES OF ONTWERP
Dit deel is van toepassing op alle Overeenkomsten van opdracht als bedoeld
in art. 7:400 BW.
Artikel 17 Advies of Ontwerp
1. Van toepassing zijn de DNR, behoudens zover daar in de Overeenkomst
of AV is afgeweken.
2. De volgende onderdelen van de DNR vervallen: artikelen 2.1, 4.2, 7,
12.2 tweede zin, 12.7, 12.8, 13.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.7, 15, 16.5,
17.1, 17.4, 17.5, 20.3, 22, 27.2, 27.3, 28, 45, 46, 47, 48.2, 48.3, 56.9
en hoofdstuk 10.
3. De Opdrachtnemer treedt niet op als gemachtigde van Opdrachtgever.
4. Wijzigingen van (overheids)voorschriften of –beschikkingen geven geen
aanleiding de Prijs of Overeenkomst aan te passen tenzij
Opdrachtnemer deze wijzigingen niet had kunnen voorzien bij het
aangaan van de Overeenkomst.
5. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat in afwijking van de DNR
Opdrachtnemer tot een bedrag van € 1.000.000,- aansprakelijk is voor
alle zaken die tot zijn opdrachtsfeer behoren; deze aansprakelijkheid is
uitdrukkelijk niet beperkt tot de in artikel 14 lid 1 en 2 DNR genoemde
directe schade.
6. In artikel 16 DNR omschreven vervaltermijnen gelden als
verjaringstermijnen. Voor de termijnen in leden 1 en 4 wordt gelezen
“tien jaren”. In lid 6 vervalt de tekst vanaf “mits…”.
7. In artikel 20 DNR worden de leden 2a, 2b, 2c en 2d vervangen door “de
Prijs”.
8. In afwijking van artikel 56 lid 7 wordt de wettelijke rente volgens artikel
6:119 BW aangehouden, zonder verhoging.
9. In afwijking van hoofdstuk 9 DNR geldt dat opzegging door
Opdrachtnemer niet kan geschieden dan nadat partijen in redelijk
overleg hebben gepoogd de Overeenkomst aan te passen aan de
betreffende omstandigheden.
10. Indien de Opdrachtnemer de Overeenkomst beëindigt, heeft hij slechts
recht op afrekening naar de stand van zijn werkzaamheden.
11. In aanvulling op artikel 27 lid 1 DNR geldt dat Opdrachtnemer de
Overeenkomst slechts op grond van toerekenbare tekortkoming kan
opzeggen indien de tekortkoming opzegging rechtvaardigt en
Opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalaat om
binnen redelijke termijn zijn tekortkoming op te heffen.
12. De Opdrachtnemer doet afstand van zijn recht zoals genoemd onder
artikel 25 lid 1 sub a van de Auteurswet zoals bedoeld en toegestaan in
artikel 25 lid 3 Auteurswet.
DEEL V – INLENING
Dit deel is van toepassing op alle Overeenkomsten betreffende het door
Opdrachtnemer ter beschikking stellen van Uitzendkrachten als bedoeld in
art. 7:690 BW. De artikelen 14 en 15 van deze AV zijn op dit deel eveneens
van toepassing.
Artikel 18 Inlening
1. Opdrachtnemer garandeert dat hij bij de Kamer van Koophandel is
geregistreerd als uitzendbureau en dat de Uitzendkracht voldoet aan de
door Opdrachtgever voorgeschreven functie-eisen.
2. Opdrachtnemer stelt geen derden of arbeidskrachten die een
rechtsbetrekking hebben met derden als Uitzendkracht ter beschikking
aan Opdrachtgever. Evenmin stelt Opdrachtnemer arbeidskrachten ter
beschikking die eerder door Opdrachtgever zijn ontslagen.
3. Opdrachtnemer voert de terbeschikkingstelling van Uitzendkrachten uit
op een wijze waarop de continuïteit van de werkzaamheden voor
Opdrachtgever wordt gewaarborgd.
4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om Uitzendkrachten meer uren
te laten werken dan in de Overeenkomst is opgenomen.
5. Opdrachtnemer zal maandelijks een overzicht verstrekken van zijn
afdrachten aan overheidsinstanties in verband met de Uitzendkrachten.
6. Opdrachtnemer sluit voor de duur van de Overeenkomst een
werknemers- en werkgeversverzekering met een dekking van
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tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis aangaande dood en letsel van
personen en schade aan zaken.
7. Opdrachtnemer dient in bezit te zijn van het SNA-keurmerk en stelt
slechts Uitzendkrachten met een VCU-certificaat ter beschikking.
8. Opdrachtnemer delegeert de gezagsverhouding tussen haar en de
Uitzendkracht aan Opdrachtgever.
9. Op verzoek vervangt Opdrachtnemer een Uitzendkracht binnen uiterlijk
3 werkdagen, of 1 werkdag indien de Uitzendkracht niet voldoet aan de
door Opdrachtgever voorgeschreven functie-eisen.
10. Voor een vervangende Uitzendkracht gelden dezelfde verplichtingen als
voor de vervangen Uitzendkracht.
DEEL VI – INHUUR
Dit deel is van toepassing op alle Overeenkomsten ter zake inhuur door
Opdrachtgever als bedoeld in art. 7:201 BW.
Artikel 19 Inhuur
1. Opdrachtnemer levert Huurgoederen af die voor de duur van de
Overeenkomst deugdelijk zijn en voldoen aan de vigerende wet- en
regelgeving.
2. Opdrachtnemer draagt zorg voor het verkrijgen van de goedkeuringen
benodigd voor het gebruik van de Huurgoederen en verstrekt uiterlijk
bij aflevering alle gebruiks- en veiligheidsinstructies die op de
Huurgoederen van toepassing zijn.
3. Opdrachtnemer garandeert dat eventueel ter beschikking gesteld
Personeel beschikt over de deskundigheid en documenten vereist voor
diens werkzaamheden.
4. Afleveren en ophalen van Huurgoederen geschiedt voor rekening en
risico van Opdrachtnemer op de door Opdrachtgever bepaalde plaats,
tenzij schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.
5. Opdrachtnemer zal gebrekkige Huurgoederen op eerste verzoek
kosteloos herstellen of vervangen binnen de door Opdrachtgever
gestelde redelijke termijn.
6. Opdrachtgever zal de Huurgoederen zorgvuldig gebruiken. Bij ophalen
van de Huurgoederen verkeren deze in dezelfde staat als bij aflevering.
7. De huurperiode eindigt door verloop van de overeengekomen periode of
door opzegging door Opdrachtgever. De opzegtermijn bedraagt veertien
werkdagen.
8. Indien Opdrachtnemer niet in staat is Huurgoederen tijdig op te halen,
zal Opdrachtgever – naar keuze Opdrachtgever en voor rekening en
risico van Opdrachtnemer – de Huurgoederen retourneren of ervoor
zorg dragen tot het moment dat Opdrachtnemer deze ophaalt.
9. Een per tijdseenheid bepaalde Prijs voor huur van Huurgoederen wordt
berekend vanaf het moment dat de Huurgoederen zijn afgeleverd en
gebruiksklaar ter beschikking van Opdrachtgever staan, tot het moment
dat de Huurgoederen opgehaald zijn of hadden moeten zijn opgehaald.
10. Geen huur is verschuldigd voor perioden waarin de Huurgoederen door
gebreken niet bruikbaar zijn, tenzij de gebreken het directe gevolg zijn
van opzet of grove schuld van Opdrachtgever.
11. Alle belastingen, heffingen en rechten, onderhoud en slijtagekosten in
verband met de Huurgoederen, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
12. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schades en
boetes voortvloeiende uit ondeugdelijke Huurgoederen of gebruiks- en
veiligheidsinstructies of voortvloeiende uit het niet voldoen aan
wettelijke voorschriften.
DEEL VII – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Dit deel is van toepassing op alle Overeenkomsten waarvan de uitvoering
Verwerking van Persoonsgegevens met zich meebrengt. Een door
Opdrachtgever en Opdrachtnemer separaat gesloten
verwerkersovereenkomst prevaleert boven de bepalingen in dit deel.
Artikel 20 Verwerking van Persoonsgegevens
1. Voor zover er in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst /
Prestatie persoonsgegevens worden verwerkt, zal Opdrachtgever
aangemerkt worden als Verwerkingsverantwoordelijke en
Opdrachtnemer als Verwerker conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
2. Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens aantoonbaar op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze verwerken overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en technische en organisatorische
maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening
houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever binnen drie werkdagen over
een verzoek, bevel of klacht van een derde ter zake Persoonsgegevens
of Verwerking.
4. Indien een natuurlijk persoon, op wie de verwerkte Persoonsgegevens
betrekking hebben, bij Opdrachtgever een verzoek indient ter
uitoefening van zijn of haar rechten inzake de Persoonsgegevens,
verleent Opdrachtnemer medewerking aan dat verzoek.
5. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever binnen 24 uur na ontdekking
over een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging die leidt tot de
vernietiging, het verlies, wijziging, verstrekking of deling van
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever per omgaande
alle verlangde informatie over de inbreuk verstrekken en hem op de
hoogte houden van de ontwikkelingen ter zake. Communicatie over de
inbreuk geschiedt altijd in overleg. Alle kosten van Opdrachtgever naar
aanleiding van de inbreuk zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, zal de Opdrachtnemer de
Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt teruggeven aan de
Opdrachtgever.
7.
Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever dat alle door haar aan
Opdrachtgever beschikbaar gestelde persoonsgegevens op een
rechtmatige wijze zijn verkregen en dat deze data geen inbreuk vormen
op rechten van derden.
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